    

Jmenuji se Eva Krausová / rozená Mrnůštíková /.
Do funkce kronikářky jsem byla jmenována 18.8.1997.

Narodila jsem se 9.1.1955 ve Zlíně.
Absolvovala jsem Základní školu v Liptále a Střední pedagogickou školu
v Přerově.
V roce 1976 jsem se provdala za Ladislava Krause,
v roce 1977 se nám narodil syn Tomáš, který nyní studuje na VUT v Brně,
v roce 1983 dcera Tereza, ta je žákyní IX.třídy Základní školy v Liptále.
Do roku 1986 jsme bydleli v podkroví rodinného domku mých rodičů,
pak jsme dokončili stavbu svého domu /č.p. 66/ a přestěhovali se.
Od roku 1974 pracuji jako učitelka mateřské školy a od roku 1990 jako ředitelka
Mateřské školy v Liptále.
Od roku 1990 pracuji v Komisi pro občanské záležitosti, jsem členkou Obecního
zastupitelstva a působím v Kontrolní komisi.
V mládí jsem byla členkou ČČK a osm let jsem tancovala v Souboru valašských
písní a tanců.


Funkci kronikářky jsem přijala po dlouhém rozmýšlení, neboť nejsem politicky
angažovaná, a ani příliš politice nerozumím.
Věřím v dobré lidi a osobnost člověka, ne ve strany.
Budu snažit objektivně zachytit průběh důležitých událostí v našem státě,
regionu, ale hlavně v obci.


Od roku 1990 do roku 1997 se jedná o retrospektivní zápis,
/kronika nebyla vedena/.
Čerpala jsem ze zápisů schůzí, Obecního zpravodaje, knihy o Liptálu, příspěvků
místních spolků, škol apod.

.............
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Tento rok byl ve znamení voleb do Sněmovny lidu, Sněmovny národů, do české
národní rady a do Obecních zastupitelstev.
V tomto prvním svobodném roce k nim jistě všichni přistupovali s vírou v lepší
budoucnost podle citátu:
„I já jsem stát, národ a lid, musí si dnes říci každý, kdo politicky myslí a co tedy
žádá po státu, národu a lidu, plniž především sám ve svém kruhu stálých
povinností“.
T.G.Masaryk
7.března 1990 uplynulo 140 let od narození T.G.Masaryka a k tomuto výročí jsme
11.března odhalili jeho bustu v parku před Obecním úřadem.

T.G.Masaryk

„Občanské fórum v Liptále děkuje všem, kteří se podíleli na pracích
při odhalování pomníku T.G.Masarykovi. Zvláště děkujeme všem účinkujícím,
kteří vystoupili v kulturním programu dne 11.3.1990 – pěveckému sboru SVPT
Lipta a jejich hudebníkům, žákům základní školy za přednes vznikajícího pásma,
paní učitelce Halové za nácvik tohoto pásma, místním hudebníkům i zpěvákům,
zvláště panu Geržovi, dále pak požárníkům i sokolům.“
Za OF Petr Vaculík /Z Liptalského zpravodaje 90/6/
  
V tomto roce oslavil Soubor valašských písní a tanců Lipta Liptál 60.výročí
od svého prvního vystoupení na Vsetíně u rybníčku. V počátcích se jednalo
o skupinu tanečníků a tanečnic v počtu 30 lidí. Skupina měla název Valašský
krůžek Liptál. Bohatou činností se valašský krůžek rozrůstal, dnes má 190 členů
ve třech skupinách a pěti věkových kategoriích.

60 let folklóru

V rámci oslav 60. výročí Souboru valašských písní a tanců Lipta byli cérky a
ogaři zařazeni mezi šest souborů, které vystoupily 24.února v úvodním
hodinovém programu Moravského plesu v Paláci kultury v Praze.
Celkem se plesu zúčastnilo více než 25 folklórních souborů z celé Moravy.

Moravský ples
v Praze

„Slavnostní pořad byl zahájen nástupem zástupců všech zúčastněných kolektivů.
Na scéně se objevila pestrá paleta krojů ze všech moravských regionů. Následoval
zpěv písně „Moravo, Moravo“ sólistou muziky J.Varmuži z Hodonína.
„Moravo, Moravo, Moravěnko milá,
co z tebe pochází chasa ušlechtilá.
Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,
A jaké potomstvo rodí půda tvoje.
Moravo, Moravo, tvá orlice pestrá
Byla lva českého vždy upřímná sestra
Vždy upřímná sestra, budiž jí i dále,
V obraně volnosti pomáhej jí stále.“
Text písně, její hluboké myšlenky a samotný přednes byl natolik působivý, že celý
sál a oba balkony / okolo 3 000 lidí/ povstaly a vzdaly hold Moravě a jejímu lidu.
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Poté se představily soubory. Slavnostní úvod byl ukončen přednesem a zpěvem
písně Morava,krásná zem, kterou zpívaly soubory společně s obecenstvem.
Pak se ve všech prostorách Paláce kultury rozvinula atmosféra pravého plesu – -podle nás bálu. V jednotlivých sálech, salóncích, foyer hrály střídavě cimbálové
muziky s dechovkami, krojovaní účastníci na sebe poutali pozornost návštěvníků
tanci a zpěvy.
Atmosféra byla výborná a přestože jsme do Prahy odjížděli ve 4.hod. ráno a celý
den jsme měli organizovaný program /secvičování/, celou noc jsme tancovali a
zpívali. Domů jsme se vraceli v neděli ráno spokojeni a s pocitem dobré
reprezentace Valašska“.
Ing.Michálek, vedoucí SVPT Lipta
  
Volby do Sněmovny lidu, Sněmovny národů a do České národní rady proběhly
8.a 9.června.Volební místnost našeho volebního okrsku byla zřízena v sokolovně
u MNV.
Hlasovací lístky / kandidátky stran/ byly doručeny voličům prostřednictvím
poslanců.
Každý volič dostal 41 hlasovacích lístků, z toho :
15 označených červeným pruhem pro volbu do Sněmovny lidu
14 označených modrým pruhem pro volbu do Sněmovny národů
12 bez označení pro volbu do České národní rady.
Podle zásady rovného hlasovacího práva měl každý občan jeden volební hlas a
do obálky vložil tři barevně odlišné volební lístky.
S volebními programy a kandidáty různých stran měli občané možnost se
seznámit na stránkách Zpravodaje MNV.

Volby

  
V neděli 10.června 1990 proběhl v kulturním areálu v pořadí již III. Dětský
folklórní den. Pořadatelem byl Odbor kultury ONV Vsetín, Okresní kulturní
středisko Vsetín, MNV Liptál, VD a SVPT Lipta Liptál.
V programu vystoupily dětské taneční i pěvecké soubory z blízkého okolí.

III.dětský
folklórní den

  
Každoročně pořádají družstva v rámci okresu družstevní den. Tyto družstevní
slavnosti probíhaly dosud v Rožnově pod Radhoštěm – ve Skanzenu.
Vzhledem k vybudování kulturního areálu, jakož i propagaci obce navrhl
SVPT Lipta družstvům uspořádání družstevních oslav v Liptále. Návrh byl přijat
a stanoven termín valašského družstevního dne na 18. srpna 1990.
Dopoledne byl velký jarmark s nabídkou výrobků družstev a turnaj fotbalových
mužstev.Odpoledne proběhl hlavní program s koncertem dechové hudby, moderní
současné hudby a módní přehlídkou. Večer pokračovala zábava na tanečním kole.

Valašský družstevní
den
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První valašský družstevní den je pro naši obec ctí a byl provázen vysokými
nároky na organizaci. Věříme však, že všichni družstevníci i hosté byli s akcí
spokojeni a budou se rádi do naší obce vracet.
  
Letošní XXI. slavnosti se konaly ve dnech 25. a 26. srpna. Domácí soubor v rámci
oslav 60. let folklóru v Liptále vystoupil s novým pásmem a kromě hostů
z blízkého okolí přijel i italský soubor.
Součástí slavností byla i výstava obrazů akademického malíře a zakladatele
valašského krůžku v Liptále Jana Kobzáně.

Liptálské slavnosti

„Koncem března roku 1990 ukončili členové Sboru pro občanské záležitosti pod
vedením paní Anežky Kneblové svou práci v této organizaci. Byl to důsledek
hrubého napadání bývalých členů ze strany některých občanů obce.
Pro všechny obyvatele obce uvádím, co je to SPOZ a jaká byla a bude jeho náplň
práce. Sbor pro občanské záležitosti vznikl jako orgán NV na základě neplacené
činnosti dobrovolníků ve prospěch všech občanů. Je možné, že prvotní
programovou náplní SPOZu před lety bylo nahradit křesťanské oslavy a svátky a
tím omezit šíření a působení křesťanské ideologie.
V současné době se všechny SPOZ zbavují své ideologické náplně, jejich činnost
se bude řídit přáním lidí – občanů. Své zastoupení ve SPOZu by měli mít
i duchovní. Domníváme se, že každý člověk, ať je věřící, či nikoli, je zároveň
občanem naší vlasti. Z toho důvodu si nemyslíme, že SPOZ v Liptále by měl
zaniknout.
Byl sestaven nový SPOZ a jeho členy se stali: Všetičková Dagmar, Halová Věra,
Řepová Anna, Gojná Anna, Marková Milena, Blanarčíková Hana, Krausová Eva,
Zemánková Jitka, Geržová Zdeňka, Košutová Jana, Mrlina Jiří, Tkadlecová
Marie,.Holíková Ludmila, Gerža Jan.
Až na jednu členku začínají všichni pracovat ve SPOZu poprvé, bez zkušeností.
Jsme odhodláni vykonávat tuto práci nejen odpovědně, ale především tak, jak si to
budou občané přát. Rádi bychom jim připravili důstojné přivítání občánků,
slavnostní předávání občanských průkazů, rádi bychom pokračovali v besedách
s důchodci.
Víme, že ve většině obcí se činnost SPOZu natolik vžila a je natolik oblíbená, že
se stala takovou součástí života občanů, že se sami některých akcí dožadují.
Byli bychom potěšeni, kdyby se občané sami iniciativně na nás obraceli se svými
připomínkami, nápady a podněty. Nechceme ztrácet čas prací na něčem, o co lidé
nestojí, co je jim dokonce proti mysli. Rádi bychom aby SPOZ v Liptále byl
stejně oblíbený jako v jiných obcích a aby naši občané prostřednictvím SPOZu
prožili mnoho hezkých chvil.
Halová Věra
/ Ze Zpravodaje MNV/

SPOZ
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Volby do obecních zastupitelstev se konaly 24.listopadu 1990.
Staly se významným předělem v životě naší společnosti a zejména obce.
Kandidovali:
„Sdružení nezávislých kandidátů“
„Politické hnutí členů JZD“
„Občanské fórum“
„Československá strana socialistická“

s počtem
s počtem
s počtem
s počtem

Volby do obecních
zastupitelstev

14 kandidátů
8 kandidátů
15 kandidátů
12 kandidátů

Občané svobodně zvolili své zástupce do nového Zastupitelstva:
Zdeněk Mrlina /Pol.hnutí JZD/
Irena Smilková,ing. /OF/
Jan Evják,ing. /OF/
Ladislav Michálek,ing.
/Sdruž.nez./
Josef Vychopeň /OF/
Jiří Oborský /Sdružení
nezávislých/
Miroslav Vaculík /OF/
Hana Blanarčíková,Mudr.
/Sdruž.nez./
Roman Dostál,Mudr. /OF/
Alois Kovařčík /ČSS/
Jaroslav Voda /OF/
Jan Vaculík /ČSS/
Jaroslav Daňa,ing. /OF/
Stanislav Řezník /ČSS/
Oto Gojný,st, /OF/
V tajných volbách byl členy OZ zvolen starosta obce : Miroslav Vaculík
zástupce starosty : Josef Vychopeň
další členové obecní rady : Jan Evják,ing.
Ladislav Michálek,ing.
Alois Kovařčík
Při OZ budou pracovat komise :
Finanční, kontrolní, stavební, zemědělská, ochrany životního prostředí, občanská,
kulturní, školská a tělovýchovná, zdravotní a sociální, dopravy a pořádkové
služby, obchodu, rozvoje služeb a soukromého podnikání.

  
Po listopadových událostech 1989 rezignoval dosavadní výbor Mysliveckého
sdružení Liptál. Na výroční schůzi v únoru 1990 byl zvolen nový výbor MS a
revizní komise. Předsedou MS se stal pan Štrbík Karel, pokladníkem Mudr.
Kráčík Zdeněk, jednatelem Laštovica Karel ml.Jako myslivecký hospodář byl
tehdejším ONV Vsetín schválen ing. Jan Evják. Protože v roce 1976 došlo
k násilnému sloučení mysliveckých sdružení ve větší celky, většina myslivců
v roce 1990 chtěla návrat k původnímu uspořádání.
S tichým souhlasem nadřízených orgánů došlo k „divoké“ transformaci
mysliveckých sdružení, protože chyběly právní normy, které by tuto transformaci
mohly legalizovat.

Myslivci
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Na členské schůzi 11.4.1990 došlo tedy i k opětovnému rozdělení mysliveckých
sdružení Lhota a Liptál. Došlo k finančnímu vypořádání majetku nabytého
společně od roku 1976 do roku 1990, myslivecká chata zůstala ve vlastnictví
liptalských členů, protože ji před rokem sloučení sami vybudovali.
Toto rozdělení umožnilo vykonávat právo myslivosti v Katastrálním území Lhota
a Liptál oběma skupinám samostatně,
organizační a finanční nezávislost, avšak z hlediska mysliveckého zůstala
zachována původní honitba o výměře 3 163 ha a veškerou mysliveckou činnost
/plánování,péči o zvěř, evidenci odstřelu, statistické výkazy/ prováděl a řídil
v obou částech schválený myslivecký hospodář ing. Evják za celou původní
honitbu.
Tento nenormální stav trval až do konce roku 1992, kdy nový zákon o myslivosti
umožnil úpravu hranic honiteb.
V roce 1990 mělo MS /obě skupiny/ celkem 54 členy.
V tomto roce bylo uloveno :
122 ks srnčí zvěře, 1 jelen, 1 laň, 18 ks černé zvěře, 13 lišek, 6 kun, 5 holubů
hřivnáčů, 3 sluky lesní a 4 zajíci.
K dispozici mělo MS 6 lovecky upotřebitelných psů, pro přikrmení zvěře sloužilo
78 krmelců a 23 zásypů. Z dalších mysliveckých zařízení bylo k dispozici 17
posedů a kazatelen.
Ve snaze zlepšit stav drobné zvěře bylo na podzim do honitby v KÚ Liptál
vypuštěno 49 ks odrostlých bažantích kuřat vypěstovaných pod kvočnami ve
voliérách.
V KÚ Liptál byl uloven srnec, jehož parůžky byly podle mezinárodní metody CIC
ohodnoceny na 110,20 bodu a získaly bronzovou medaili, jako druhé v historii
liptalské myslivosti.
Příspěvek pana ing.Evjáka.

Zlatou svatbu oslavili manželé :
Františka a Josef Matějů /č.p. 135/
Anna a Pavel Smilkovi /č.p.98/
Julie a Alois Bečicovi
/č.p.50/

Zlaté svatby

Hodně zdraví a spokojenosti jim popřál p.starosta a členové Komise pro občanské
záležitosti.

  
V tomto roce se narodilo 13 dětí, z toho 5 chlapců
8 děvčat.

Narození
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Rozloučili jsme se s 24 občany.

Nejstarší byl : Frýdl Jan
č.p.404 narozen: 11.10.1903
Mrnuštíková Aloisie č.p. 147 narozena : 24.6.1903
Nejmladší byl: Mrlina Karel
č.p. 79 narozen : 22.5.1972
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Rekapitulace 1990

1. T.G.Masaryk
2. 60 let folklóru v Liptále
3. Moravský ples v Praze
4. Volby
5. III.Dětský folklorní den
6. Valašský družstevní den
7. Liptálské slavnosti
8. Sbor pro občanské záležitosti
9. Volby do Obecního zastupitelstva
10. Myslivci
11. Zlaté svatby
12. Narození
13. Úmrtí

str. 3.
3.
3.- 4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.- 6.
6.
7.
7.
8.
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1991
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Na základě usnesení vlády se uskutečnilo 2. – 3. března 1991 na celém území
ČSFR sčítání lidu, domů a bytů
Proběhlo metodou sebesčítání, kdy obyvatelstvo samo vyplňovalo sčítací
tiskopisy pod vedením sčítacích komisařů.
Ke dni sčítání byl okres Vsetín rozdělen do 56 obcí a 40 částí obcí.
Převládajícím typem obcí v našem okrese jsou obce s menším počtem obyvatel.:
3/4 obcí nemá více než 2 000 obyvatel
1/2 obcí má méně než 850 obyvatel
1/4 obcí nemá více než 600 trvale bydlících osob.
K 3. březnu 1991 bylo na celém území okresu Vsetín sečteno 146 854 trvale
bydlících osob.
Ve struktuře obyvatelstva podle pohlaví převládají ženy.
Z celkového počtu bylo 72 155 mužů /49,1%/ a 74 699 žen /50,9 %/.
Z hlediska národnostního složení deklarovalo 98 245 osob /66,9%/ národnost
českou, 44 980 osob /30,6%/ k národnosti moravské.
Z národnosti slovenské pouze 1,8 %

Sčítání lidu

Nově byla do sčítání zařazena otázka náboženského vyznání.
16 439 osob se k této otázce vůbec nevyjádřilo,
32 747 osob uvedlo, že je bez náboženského vyznání,
nejvíce obyvatel 81 004 se přihlásilo k římsko-katolické církvi
a k církvi českobratrské evangelické 15 465 osob.
Počty osob, které se hlásily k jiným náboženským vyznáním byly relativně nízké.
Z celkového počtu obyvatelstva okresu bylo 74 036 osob /50,4%/ ekonomicky
aktivních.
Na území okresu bylo k rozhodnému okamžiku sečteno 28 588 domů, z nichž
bylo 24 320 trvale obydlených a 4 268 neobydlených.
Rozhodující část trvale obydlených domů tvoří rodinné domky 22 080.
Bytový fond v okrese byl k datu sčítání tvořen 52 087 byty, z toho 47 856 bytů
bylo obydleno trvale a 4 483 bytů bylo neobydleno.
/Údaje ze Zpravodaje podle sčítacího revizora p.Evy Vaculíkové/

  

Pro zvýšení bezpečnosti v obci byla zřízena stanice VB – v jedné místnosti
krejčovské provozovny nad poštou.
Na veřejné schůzi Obecního zastupitelstva byli občané a rodiče vyzváni, aby
působili na mládež v zájmu ochrany pořádku v obci. V poslední době dochází
k poškozování majetku obce, zejména čekáren.
S místní stanicí VB bylo proto dohodnuto, že bude mít k dispozici cvičeného psa,
který by byl používán při službě VB.

Policejní stanice VB
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ROZPOČET /v tisících/

příjmy :

Vodní hospodářství
Základní škola
Školní jídelna
Vnitřní správa
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Ostatní služby MH
Odvoz odpadků
Daň z příjmu obyvatel
Daň domovní
Správní poplatky
Místní poplatky – psi
Poplatky z veř.prostranství
ze vstupného
z alkoholických nápojů
dislokační poplatek
místní komunikace
autobusové zastávky
mateřská škola
osvětová beseda
dětský den
Liptalské slavnosti
Zámek
Oprava kostela
SPOZ
Provoz kulturního zařízení
Památník T.G.Masaryka
Rozhlas
Požární sbor
Poslanci
Správa OBÚ
Péče o staré občany
Tělovýchova
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Veřejná zeleň
Čištění místních komunikací

ÚČELOVÉ DOTACE
Sčítání lidu
Volby
MH, kino

13
402
310
126
19
7
41
91
110
58
60
9
4
3
8
52

výdaje :

Rozpočet

220
651
379

12
213
121

398
10
91
4
13
21
75
120
10
10
15
2
8
120
435
52
15
21
17
33
28

7
2
57
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Čerpání mezd L.-VI. 91
Převod mezd VII.-XII.91
Valorizace mezd
Kronika
Liptalské slavnosti
Družstevní den
Oprava kostela
II.valorizace mezd
Sociální dávky
Památník T.G.M.

58
92
14
3
18
15
120
2
22
5

NEÚČELOVÁ DOTACE
II.etapa valorizace
Školství

103

REKAPITULACE:

Příjmy celkem
Výdaje
Rozdíl
Zůstatek z r. 90
Úhrn

3 084
3 048
+36
+46
+82

  

Na základě zákona České národní rady č.367/1990 Sb. Ze dne 4.9.1990 O obcích
§56,odst.1. zřídila Obecní rada v Liptále na své schůzi ze dne 11.1.1991
následující komise a jejich složení
Komise:
1. Finanční

Předseda :
Irena Smilková,ing.

2. Kontrolní

Michálek Lad.ing /č.241/

3. Stavební

Daňa Jaroslav ing. /č.343/

4. Zemědělská

Kovařčík Alois /č.440/

Komise Obecní
rady

Členové :
Vaculík Jan /č.250/
Řezníčková Dana /č.410/
Michálek Lad.st./č.27/
Vaculíková Eva /č.418/
Mrnuštík Jan /č.230/
Gerža Karel /č.12/
Čala Karel /č.428/
Kovář Jaromír /č.313/
Vaculík Karel /č.52/
Hrbáček Lubomír /č.154
Lukáš Josef /č.443/
Tomana Josef /č.396/
Chmelař Jan /č.398/
Śtefková Anežka /č.394/
Chmelař Miroslav/442/
Vaculík Zdeněk /č.178/
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5. Ochrana živ. prostř.

Evják Jan,ing. /č.344/

Marek Jaroslav /č.433/
Válek Cyril /č.433/
Mrlina Zdeněk /č.57/
Vaculík Jan /č.410/
Hala Jiří,ing. /č.294/
6. Kulturní,školská
Blanarčíková Hana,mudr.
Halová Věra /č.294/
a osvětová
Michálek Lad.,ing.
Frýdl Josef /č.452/
Mojžíš Radim /č.136/
Chmelař Pavel /č.16/
Vychopeň Karel,ml.
Blanarčík Jiří
7. Dopravní, technická
Krepl Jan,ing./č.439/
Gojný Oto,st./č.252/
a pořádková
Řezník Stanislav /č.427/
Mrnuštík M./č.113/
Hrbáček Pavel /č.328/
Chmelař Jaroslav /284/
Holík Jiří /č.435/
Žůrek Miloš /č.158/
8. Zdravotní a sociální
Dostál Roman,mudr. /č.458/ Voda Jaroslav /č.8/
Machalová Vlasta /č.55/
9.Občanské záležitosti
Všetičková Dag. /č.455/
Halová Věra /č294/
Marková Milena /č.433/
Krausová Eva /č.66/
Zemánková Jitka /č.433/
Geržová Zdeňka /č.88/
Košutová Jana /č.460/
Tkadlecová Marie
Holíková Ludmil/435/
Mrlina Jiří
Gerža Jan /č.407/
Řepová Anna
Gojná Anna
10. Živnostenská
Vychopeń Josef
Oborský Jiří /č.174/
Vaculík Petr /č.418/
Všetičková Dana /č.455/
Smilek Jaroslav /č.413/
Náplně práce jednotlivých komisí jsou uvedeny ve Zpravodaji č.2/91

  
Zvláštní škola internátní v Liptále zaslala počátkem tohoto roku sestrám řádu
dominikánek v Bojkovicích dopis, v němž se dotazují, zda tři budovy a přilehlé
pozemky, které tento církevní řád v minulosti užíval, budou požadovány nazpět.
Jako odpověď dostala ZvŠI dopis, z něhož citujeme :

Navrácení
církevního majetku
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„Na Váš dopis z 8.1.1991 sdělujeme, že nežádáme o navrácení tří budov v Liptále.
Nemáme dostatek sester v produktivním věku, tak musíme svou činnost značně
omezit. Potěšilo nás, že domy, které sestry s námahou budovaly, slouží dětem
postiženým, a že se snažíte je obnovit, aby mohly dále sloužit těm postiženým.
Přejeme Vám i celému kolektivu hodně úspěchů v této tak záslužné práci i osobní
pokoj a dobro.“

Činnost drobné provozovny byla minimální. Zajišťovala pouze služby masážní,
čistírnu oděvů a módní a střihovou službu. Jako zdroj příjmů pro obec byl tento
rozsah naprosto nedostatečný.
Z toho důvodu byla zahájena činnost v oblasti dopravy a stavebnictví.
Pod vedením pana Eduarda Gojného provádí Drobná provozovna Obecního úřadu
následující činnosti :
- autodoprava
- stavební činnost
- drobný prodej stavebního materiálu
- masáže
- střihová služba a módní tvorba
- sběrna a čistírna
- letní kino
- údržba sportovního areálu

Drobná provozovna
Obecního úřadu

  
Termín slavností byl zvolen na 31.srpna a 1.září 1991. Členové Souboru
valašských písní a tanců Lipta Liptál spolu v VD Lipta, Obecním úřadem Liptál,
Okresním úřadem Vsetín a Folklórním sdružením v Praze připravili bohatý
program.
Krásná a milá vystoupení domácích souborů doplnily soubory z Rakouska a
Spolkové republiky Německo.
Součástí byla výstava obrazů vsetínského malíře pana Antonína Kaderky a
výstava čalouněného nábytku místního čalouníka pana Petra Vaculíka.

Liptálské slavnosti

  
Soukromý obchod s potravinami - majitel Daňová Alice
Provoz zahájen 3.7.1991
Prodejna s mastnými výrobky

Obchody a
restaurace
v obci

- majitel Hruška Jaroslav
Provoz zahájen 5.8.1991

Prodejna s hospodářským nářadím
a zemědělskými potřebami
- majitel firma G:O:M:s.r.o.Liptál
Provoz zahájen 25.7.1991
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Prodejna LIPTA –obuv, textil

- majitel Lipta Liptál
Provoz zahájen 15.8.1991

Soukromé pohostinství
„Restaurace u Klesků“

- majitel Zdeněk Kleska
Provoz zahájen 1.2.1991

Soukromé pohostinství
„Syrákov“

- provozovatel Věra Jenyšová
Provoz zahájen 1.5.1991

Tento rok proběhl obdobným způsobem jako předchozí. Jednání ohledně nového
zákona o myslivosti se protahovalo, takže nedošlo v organizaci k žádným
změnám.
Výsledky odlovu : 144 ks srnčí zvěře, 9 ks zvěře černé, 19 lišek, 3 kuny, 1 sluka
lesní, 4 zajíci.
Členská základna se v podstatě nezměnila.
Pro přikrmování zvěře v zimním období bylo zajištěno : 91 q sena
60 q ovsa
60 q řepy
200 kg soli
Dále byla v KÚ Liptál obhospodařována dvě políčka pro zvěř o výměře 1ha.
V bažantí zvěři vypuštěné v předchozím roku došlo k výrazným ztrátám
působením dravců a zvěře škodné.
Příspěvek pana ing. Evjáka.

Myslivci

  
Narození
V tomto roce se narodilo 20 dětí, z toho 6 chlapců
14 děvčat
Rodičům blahopřál pan starosta a zástupci SPOZu na slavnostním uvítání
občánků, které se konalo dvakrát v roce.

  
Rozloučili jsme se s 16 našimi občany.
Nejstarší naší spolubydlící byla paní Hajtrová Marie, č.p.200, narozená
31.1.1903
Nejmladším byl pan Drahoňovský Zdeněk, č.p.372, narozen 21.8.1950

Úmrtí
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Rekapitulace 1991

1. Sčítání lidu
2. Policejní stanice VB
3. Rozpočet
4. Komise Obecní rady
5. Navrácení církevního majetku
6. Drobná provozovna při Obecním úřadě
7. Liptálské slavnosti
8. Obchody v obci
9. Myslivci
10. Narození
11. Úmrtí

str. 10.
10.
11.- 12.
12.- 13.
13.
14.
14.
14.
15.
15.
15.

17

1992
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V tomto roce proběhly volby do Federálního shromáždění a České národní rady.
V celé republice se zúčastnilo voleb 85,08 % voličů.
Ve Slovenské republice hlasovalo 84,2 % voličů.
V naší obci se z celkového počtu 993 zapsaných voličů zúčastnilo 927, což činí
93,4 % účasti, a tím jsme jako obec na osmém místě v okrese Vsetín.

Volby

Výsledky voleb u nás : /počty hlasů/
Název strana:
ODA
ČSSD
HSD-SMS
HDŽJ
ČSNS
D-92
SR-NDJ
KDU
SČP-ŽR
HSS
LSU
OH
REP
KAN
ROI
KSČM
SPP
NEI
ODS-KDS

FSSL

FSSN

ČNR

4
40
62
24
2
3
31
38
5
46
16
29
9
1
57
14
8
508

8
47
84
18
1
2
35
44
9
48
78
38
16
58
12
18
386

31
79
78
35
1
2
3
40
54
6
50
19
36
29
1
57
13
18
351

  
Podle zákona jsou členové Obecního zastupitelstva doplňováni podle pořadí, které
získali při volbách v jednotlivých volebních stranách.
Za odstoupivšího ing. Evjáka Jana byla dne 3.4.doplněna do Obecního
zastupitelstva Věra Halová - za OF.
Za Mudr. Blanarčíkovou Hanu byl doplněn pan Miroslav Žůrek – za Stranu
nezávislých.
Pro doplnění člena Obecní rady za ing.Jana Evjáka navrhl pan starosta pana
Zdeňka Mrlinu za Zemědělskou stranu. Při veřejném hlasování byl zvolen.

Změny
Obecního
zastupitelstva

Z důvodu demisí některých členů Obecního zastupitelstva byly provedeny i
změny ve složení těchto komisí:
Komise kontrolní :
předseda : Eva Vaculíková , /č.p.418/
Ochrana životního prostředí :
Cyril Válek
/č.p.433/
Kult.,školská a osvětová :
Ladislav Michálek,ing. /č.p.241/
Dopravní,techn.a pořádková.
Miloš Mrnuštík,/č.p.113/
Živnostenská
Petr Vaculík, /č.p.418/
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Letošní rok byl ve znamení 400. výročí narození velkého učitele národů
J.A.Komenského.
Jeho myšlenky míru a výchovy k nám promlouvají i po staletích a jsou pro nás
zdrojem inspirací v každodenním životě.

400 let
J.A.Komenského

Do období těchto oslav byl zařazen V.ročník dětského folklóru.
V sobotu 6.června se konal Družstevní jarmark se zábavným odpolednem a
večerem pro děti.
V neděli 7.června začal hlavní program bohoslužbou v chrámu Páně církve
Českobratrské evangelické. V průběhu bohoslužeb zpívaly a hrály děti folklórních
souborů.
Odpolední program pod názvem „Škola hrou – hra školou“,byl koncipován do
bloků:
Angelus Pacis - Anděl míru.
Pečeť rodného kraje.
Dítě potřebuje lásku.
Každému co jeho jest.
Spíše než-li věděním je třeba vychovávat uměnám.

Družstevní den
s oslavou
Dne dětí

Z úvodního projevu pana faráře Vody i průvodních slov programu se diváci hodně
dozvěděli o životě a díle světoznámého pedagoga.
Na jevišti pak sledovali „předvádění“ odkazu J.A.Komenského v podání dětských
folklórních souborů.

…“Výročí J.A.Komenského a zároveň Den matek oslavily děti s učitelkami
pilnou prací, jejímž výsledkem byl krátký program, který se stal zároveň vernisáží
výstavy dětských kreseb a výrobků.
Rozsah a úroveň vystavovaných prací jistě předčily očekávání mnohých
návštěvníků. Vezmu-li v úvahu, že děti předškolního věku potřebují individuální
vedení učitelky, že za každým výkresem, že za každým tahem štětce musím vidět
její neviditelnou ruku, pak mně nezbývá, než vyjádřit obdiv a poděkovat jim za to,
čím obohacují život našich dětí i naší obce.“
Z příspěvku Věry Halové do Liptálského zpravodaje, pod názvem „Jménem
rodičů dětí“.

Z mateřské školy

  
Vzhledem k tomu, že Drobná provozovna v důsledku očekávaných zvýšených
nákladů na provoz /silniční daň, zastaralý technický stav vozidel, nedostatek
náhradních dílů apod./ nebude dále zisková, vyjádřili se 18.9. členové Obecního
zastupitelstva pro zrušení
/ 9 členů pro, 1 člen se zdržel hlasování/.

Drobná provozovna
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Na základě zkušeností z minulého roku je od 1.4. zaveden nový režim
Při vydávání obědů. Všem důchodcům je již budou rozvážet do domu.
Cena obědu je 13,-Kč, dovoz hradí Obecní úřad.

Obědy důchodcům

  
V polovině roku 1992 byl po dlouhém jednání schválen nový zákon o myslivosti
č.512/1992 Sb. Dle tohoto zákona byl výkon práva myslivosti vrácen opět
skutečným vlastníkům pozemků. O uznání vlastní honitby mohl požádat vlastník
honebních pozemků, jejichž výměra dosáhla alespoň 500 ha. Vlastníci menších
pozemků mohli vytvořit tzv. honební společenstvo /právnická osoba/ a požádat
okresní úřad o uznání honitby společenstevní, pokud pozemky spolu souvisely a
dosáhly výměry alespoň 500 ha honební plochy. Vlastníci honebních pozemků
měli do 31.12.1992 oznámit příslušnému okresnímu úřadu výměry a parcelní čísla
těchto pozemků, doložit své vlastnické právo příslušnými doklady a měli požádat
o jejich uznání na honitbu.
Okresní úřad měl na základě předložených dokladů a žádostí rozhodnout
s účinností od 1.4.1993 o uznání nových honiteb.
Celková výměra pozemků v KÚ Liptál činí 2 418 ha. Lesy České republiky se
sídlem v Hradci Králové jako správce státního majetku bývalého velkostatku
Liptál o výměře 884 ha uplatnily nárok na uznání vlastní honitby o výměře
550 ha, což zahrnovalo lokality Pivovařiska, Ráztoky, Poruba a Karlíkův vrch.
KÚ Liptál o výměře 1 868 ha tvořili drobní vlastníci pozemků. Protože nebylo
reálné, že by tito vlastníci sami založili honební společenstvo a požádali o uznání
honitby, museli se této iniciativy chopit myslivci sami. Znamenalo to prověřit přes
8 000 parcel, udělat soupisy několika set vlastníků, požádat je o vstup
do honebního společenstva, založit Honební společenstvo Liptál a do konce roku
1992 předložit veškeré podklady o pozemcích spolu s žádostí na Okresní úřad
Vsetín.Tyto práce řídili pan Štrbík a ing.Evják, ostatní členové pomáhali
přiměřeně svým schopnostem.
Ostatní myslivecká činnost probíhala dle zaběhlých zvyklostí. V zimě intenzivní
přikrmování zvěře, jarní sčítání zvěře, sestavení plánu chovu a lovu spárkaté
zvěře, odlov zvěře dle schváleného plánu, na podzim plán lovu drobné zvěře a
honů, zajištění krmiva na další zimní období, oprava krmných zařízení. K tomu
všemu celoroční starost o zajištění dostatečného množství finančních prostředků
pro činnost sdružení.
Rok 1992 byl posledním rokem, kdy se ulovily v KÚ Liptál 2 kusy sluky lesní.
V tomto roku bylo v KÚ Liptál dosaženo rovněž nejvyššího odlovu srnčí zvěře
v celé historii provozu myslivosti na tomto území a to 124 ks.
Tento rok byl posledním, kdy se veškerá myslivecká činnost vykazovala za celou
velkou honitbu, tj. KÚ Liptál a KÚ Lhota dohromady.
V této honitbě bylo uloveno:
150 ks srnčí zvěře, 1 jelen, 1 laň, 1 kolouch, 5 ks zvěře černé, 7 lišek, 4 kuny,
2 sluky lesní, 4 zajíci.
Celkově mělo toto sdružení 53 členů, k dispozici bylo 7 lovecky upotřebitelných
psů.

Myslivci
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Dne 29. a 30.srpna uspořádal Obecní úřad a SVPT Lipta Liptál pod záštitou
Okresního úřadu Vsetín a Federálního sdružení Valašska a České republiky
Liptálské slavnosti.
Tradičně bohatý program s vystoupením mnoha souborů pod heslem :
“Kultura je mír, protože mír je kultura,“doplnilo vystoupení mažoretek ze Zlína.

Liptálské slavnosti

Součástí byla výstava obrazů Ivana Jandory v Hasičském domě.

  
Při jednání zainteresovaných pracovníků k otázce řešení havarijního stavu střechy
Základní školy dne 19.8. se všichni přítomní shodli na tom, že je nutné tuto situaci
řešit okamžitě a v dosavadním způsobu údržby již není možno pokračovat.
Rozhodli o použití klasické vazby ze dřeva, tak aby prostor pod ní mohl být
v budoucnu účelně využit.
Situace je o to složitější, že všechny přípravné práce se dějí v období krácení
dotací a finančních prostředků se nedostává.
Zatím se připravují projektové práce, aby se v případě zajištění finančních
prostředků mohlo začít s postupnou realizací celé akce.

Střecha
Základní školy

  
Vzhledem ke značně neekonomickému provozu prodejny zemědělského a
zahradnického zboží v Liptále v zámku, byla tato zrušena.
Občané mají možnost zakoupit si zboží tohoto druhu v nové prodejně firmy
G.O.M. ve Vsetíně na Smetanově ulici.

Prodejna G.O.M.

  
V tomto roce jsme přivítali 21 narozených dětí, z toho 12 chlapců
9 děvčátek.

Narození
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Rozloučili jsme se s 18ti spoluobčany.
Nejstaršími byli : Mrnuštíková Božena, /č.p.323/
Gerža Josef
/č.p.258/
Nejmladší byl . Šťastný Filip
/č.p.369/

Úmrtí
nar.:11.6.1900
nar.: 7.4.1900
nar.:17.6.1989

  
Rozpočet :
Vodní hospodářství
Odvoz odpadků
Lesní hospodářství
Základní škola
Školní jídelna
Mateřská škola
Vnitřní správa
Bytové hospodářství
Ostatní služby MH
Daň z příjmu obyvatel
Daň domovní
Správní poplatky
Převod zůstatku KB 91
Převod zůstatku AGB 91
Podíly na státních příjmech
Sociální dotace
Volby
Účelová dotace
Účelová dotace
Ekologie – organ.
Pohřebnictví
Ostatní nahodilé příjmy
Prodej traktoru
Místní poplatky – psi
Místní poplatky- veř. prostr.
Bankovní úroky KB
Bankovní úroky AGB
Místní poplatky – vstupné
Dislokační poplatky
Místní poplatky – alk.nápoje
Prodej pozemku
Převod účtu /Drob.provoz./
Místní komunikace
Místní hospodářství – čekárny
Osvětová beseda
Dětský den

Příjmy :
1 500,73 270,800 545,472 000,453 940,1 371,20 322,62 282,389 047,58 086,63 256,103 175,502 410,1 331 236,134 000,7 245,400 000,55 000,3 400,1 480,58 024,95 000,8 855,2 580,3 827,36 807,4 453,205 323,49 234,12 450,255 000,-

Výdaje :
22 615,342 916,136 795,2 257 489,578 239,124 973,-

Rozpočet

23 438,207 825,-

9 290,-

295 827,6 347,6 240,23 388,-
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Liptálské slavnosti
SPOZ
Knihovna
Sbor dobrovolných hasičů
OBÚ – poslanci
Vnitro
Péče o staré občany
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Veřejná zeleň
Čištění komunikací
Příspěvek na děti
Rekapitulace rozpočtu :

32 076,19 758
2 000,8 420,109 375,528 334,134 000,945,157 538,2 356,41 224,500,-

Příjmy celkem .
Výdaje celkem

5 665 120,- Kč
5 071 915,- Kč

Rozdíl :

+593 204,- Kč
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Rekapitulace 1992

1. Volby
2. Změny Obecního zastupitelstva, komise OÚ
3. 400 let J.A.Komenského
4. Družstevní den a Den dětí
5. Z Mateřské školy v Liptále
6. Drobná provozovna
7. Obědy důchodcům
8. Myslivci
9. Liptálské slavnosti
10. Střecha Základní školy
11. Prodejna G.O.M.
12. Narození
13. Úmrtí
14. Rozpočet

str. 20.
21.
21.
21.
21.
21.
22.
22.
23.
23.
23.
23.
24.
24.-25.
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1993
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Dne 9.května navštívil naši obec, Obecní úřad, Evangelický sbor a paseky Bařiny
pan Thomas Qualman se svou manželkou a dvěma syny, který se zde vrátil po
necelých patesáti letech.
Našim občanům předal poselství :
Dopis všem lidem v Liptále od Thomase W.Qualmana, navigátora
v bombardovacím letadle amerických leteckých sil, sestřeleném 17. prosince 1944
u Troubek na Moravě.
„Zdravím dobré lidi v Liptále. Vy mě neznáte, ale já Vás znám velmi dobře.
Poznal jsem několik dobrých lidí v Liptále podle toho, co pro mě udělali téměř
před padesáti lety. Jsem jim zavázán za záchranu svého života.
Dne 17.prosince 1944 jsem byl navigátorem desetičlenné posádky na bombardéru
B-24, zvaném „Osvoboditel“, který měl bombardovat naftové rafinérie v Odertal
v Německu. Kolem poledne jsme byli napadeni nepřátelskými letci. V bitvě bylo
naše letadlo zasaženo, vzňalo se a ihned šlo do vývrtky.Všichni jsme byli
uvězněni v padajícím letadle a zdálo se, že smrt je pro nás nevyhnutelná. Modlil
jsem se k Bohu, aby mi pomohl a krátce na to bomby v letadle explodovaly. Čtyři
z nás byli vymrštěni z letadla a snesli se na padácích k zemi. Ostatních šest se
zřítilo dolů s letadlem a jsou pohřbeni v Troubkách, kde jim lidé postavili krásný
pomník.
Bůh odpověděl na mou modlitbu. Ale já jsem tehdy ještě nebyl křesťanem,
dokonce jsem nebyl ani pokřtěn. „Proč mě Bůh zachránil?“
Když jsme přistáli v lesích blízko městečka Troubky, připojil jsem se k pilotovi
Edu Kasoldovi /nyní již zemřelému/ a spolu jsme se pokusili vyhnout zajetí a
připojit se k českým partyzánům. Skrývali jsme se v lesích dokud se nesetmělo, a
pak jsme se dali přes pole a vyhýbali se cestě a blízké vesnici. Po půlnoci jsme se
přiblížili k hospodářskému stavení a dva muži nás vpustili dovnitř.¨Tam jsme
strávili noc v jejich seníku. Příští noc nás jeden z těch mužů, Josef Brozda
z Hranic, vyvedl do pahorků a naznačil nám směr, jímž bychom měli jít, abychom
našli partyzány.
Asi po týdnu, který jsme strávili v zimě a v pustých horách, kde jsme si nemohli
ani lehnout a vyspat se, jsme sešli do údolí na pokraji Liptálu.
Zaklepali jsme na dům, a když muž, který nám otevřel /Pavel Smilek _ Povalčice/,
zjistil, že jsme Američané, zavedl nás k jedné paní /slečně Fanny Mrnuštíkové
Na Bařinách/, která byla partyzánka a mluvila dobře anglicky. Byla to
nejstatečnější žena, kterou jsem poznal a já na ni stále rád vzpomínám jako na
svou „českou matku“.
Podstoupila velké nebezpečí pro sebe a svou rodinu. Ukryla nás a navázala
spojení s partyzány, aby zjistila, zda-li bychom se k nim mohli připojit. Potom, co
nás další den skrývala v lesích, připravila pro nás po setmění královskou večeři a
pak nás vzala ke kazateli místního sboru faráři Janu A. Vališovi. On se také
vystavil velkému nebezpečí, ale oba s námi mluvili klidně jako otec a matka, kteří
se snaží zachránit své vlastní syny.Riskovali tak mnoho, aby pomohli dvěma
naprostým cizincům z druhé strany světa.
Došli jsme k závěru, že naše situace byla bezvýchodná a nebezpečná. Němci
tušili, kde asi jsme. Kdybychom byli chyceni dříve než se sami přihlásíme, bylo
by to velice zlé pro nás i pro všechny, kteří s námi přišli do styku.Kdybychom
byli šli zpět do hor, do zimy, určitě bychom byli zahynuli. Nebylo vyhnutí. Za té
situace se náš přítel vyhnul Němcům a předal nás českým četníkům v poslední
chvíli.

Pozdrav z Ameriky
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Takže teď byl můj život podruhé zachráněn - dvakrát v jednom týdnu!
„Proč mě Bůh zachránil?“
Po nějaké době v mém životě se mi to stávalo víc a víc jasným. Bůh ve své
nekonečné lásce nám stále dává novou možnost v našem životě, abychom k němu
přišli a poznali a přijali zachraňující lásku jeho syna Ježíše Krista.
Ve třech letech, které následovaly po těch událostech, jsem se po příkladu své
přítelkyně, nyní manželky, stal křesťanem.
Nyní vidíte, proč si myslíme, že známe lidi v Liptále, a že jste nám blízcí!
Velmi Vám děkujeme za naši návštěvu v Liptále. Dosud jsem neviděl nikoho
z Vaší krásné vesnice, až na několik lidí uvnitř domu oné noci.
Vždycky budu rád vzpomínat na Liptál a na jeho lidi, kteří pro nás tolik udělali.“
Tom Qualman
  
V tomto roce byl projednán a zpracován „Územní plán“ obce Liptál s výhledem
do roku 2010.
Tento územní plán bude řešit úkoly z oblasti bytové výstavby, občanské
vybavenosti, dopravy, výrobních zařízení, ochrany životního prostředí apod.

Územní plán

  
Havarijní situace střechy základní školy byla již několik let všeobecně známá.
Protože povinností obce je tento majetek zabezpečit, uvítala obec možnost spojit
opravu střechy s vybudováním bytů pro důchodce a využít tak poskytované dotace
na tuto účelovou stavbu.
Pokud by se výstavba bytů nerealizovala, musela by obec provést opravu střechy
na své náklady. Vlastní prostředky však nemá v dostatečném rozsahu a případný
úvěr je zatížen vysokými úroky.
O dotaci na výstavbu bytů pro důchodce měla zájem řada obcí. Nebyly však
všechny uspokojeny, protože nesplňovaly daná kritéria. Navržená výše dotace je
5,5 miliónů korun, z toho pro letošní rok 3 milióny.
Výběr stanoviště pro byty byl proveden předepsaným způsobem a vyjadřovala se
k němu řada odborníků z okresního úřadu, z hygieny a všechny kompetentní
orgány.
I přes daná fakta a správný výběr řešení situace, projevila se nespokojenost
některých občanů s prací Obecního úřadu.Téměř všichni členové Obecního
zastupitelstva se však shodli, že se jedná pouze o některé jedince, kteří kritizují
nevhodným způsobem, ne však oficiálně na veřejných schůzích, kde mají tuto
možnost v plné míře.

Rekonstrukce
střechy ZŠ

Již při přípravných pracích pro první etapu – vestavbu bytů pro důchodce, bylo
nutno řešit havarijní situaci v části střechy od učitelské bytovky, která není
součástí stávající rekonstrukce. Bude třeba co nejdříve zahájit i tuto etapu,
aby tak nedošlo k ještě větším škodám.
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Výběrové řízení pro vestavbu bytů ve střešním prostoru základní školy vyhrála
firma PRESTO-IN Valašské Meziříčí s rozpočtem 6 601 000 korun, stavba byla
zahájena 27.9.1993.

  
29.6. 1993 bylo Obecní zastupitelstvo doplněno panem Karlem Geržou za
odstoupivšího ing. Jaroslava Daňu.

Změny
v Obecním
zastupitelstvu

V červnu byla od majitelů , manželů Křupalových zakoupena Obecním úřadem
budova č.p.83 za 550 000korun.
Výhodou je stavební propojení se stávající budovou Obecního úřadu a výhledově
se počítá s využitím pro společenské účely nebo případným pronájmem.
Je navrhnuto nechat zpracovat studii úprav s postupným řešením podle finančních
možností.Je třeba doplnit sociální zařízení, kuchyni, případně přístavbu. Tyto
úpravy budou dlouhodobějšího charakteru.

Obecní dům
č.85

  
VI. Dětský folklórní den proběhl ve dnech 5.-6.června v kulturním areálu.
Sobotní program věnovaný hrám, soutěžím a diskotéce ukončila taneční zábava
s Country skupinou ze Vsetína.
V nedělním programu vystoupily dětské soubory z blízkého okolí, ale také
z Frenštátu pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem a z Brna.

Dětský den

  
„Vždy poslední sobotu a neděli v srpnu si dávají dostaveníčko v Liptále milovníci
folklóru. Letošní, v pořadí již 24.ročník Liptalských slavností opět uspokojil i
nejnáročnější příznivce hudby a tance. Vskutku bohatá programová náplň, o níž se
po dva dny staraly dětské i dospělé soubory od nás i ze zahraničí, byly obrazem
kulturního odkazu generací života prostého lidu.
V Liptále se představilo celkem šestnáct souborů, z toho tři zahraniční .
Krásným přírodním areálem v Liptále se tak po dva dny nesly tóny od cimbálu po
housle, které rozechvívaly hudbymilovná srdce návštěvníků.
Součástí slavností byla i výstava kožených a dřevěných šperků.“
Z Nové Svobody ze dne 30.8.1993

Liptálské
slavnosti

  
Stává se již tradicí, že Obecní úřad pořádá setkání se staršími občany naší vesnice.
Letošní posezení se konalo v sobotu 11.prosince. Členky a členové komise pro
občanské záležitosti pro ně připravili slavnostně vyzdobený sál u Obecního úřadu
a s pomocí kuchařek základní školy zajistili občerstvení.
Sváteční program zahájily děti z Malé Lipty valašskými koledami.

Vánoční beseda
s důchodci
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Starosta obce, pan Miroslav Vaculík, seznámil přítomné s prací Obecního úřadu a
s plněním volebního programu. Jeho projev byl pozorně vyslechnut a po malé
přestávce vystoupili se svým programem herci a zpěváci Slezského divadla
v Opavě.
Mluvené slovo bylo střídáno zpěvem písní a známých operních árií, vtipná slova
moudrými až dojemnými projevy.
Myslíme, že si přišli na své milovníci dobré hudby, zpěvu i humoru. Za své
výkony byli herci odměněni velkým potleskem.
Na závěr svátečního odpoledne hráli k poslechu p.Smilek, Gojný a Vychopeň.
Těm občanům, kteří se obtížně pohybují byl zajištěn dovoz i odvoz.
Účastníci vánoční besedy odcházeli spokojeni, spokojeni byli i členové komise,
protože viděli, že jejich velké úsilí nebylo marné.
Děkujeme Obecnímu úřadu, který i v době, kdy se musí počítat s každou korunou,
zajistil finanční prostředky na tuto besedu. Je to vyjádření jejich úcty ke starším
lidem.
Při této příležitosti jsme si uvědomili, že koupě kulturního sálu u Obecního úřadu
byla věc dobrá a potřebná. Nedovedeme si představit, kde jinde v Liptále bychom
akci tohoto rozsahu uskutečnili. /Letošní besedy se zúčastnilo 130 lidí./
Za Komisi pro občanské záležitosti Dagmar Všetičková
Věra Halová.

  

V souladu se zákonem o sdružování občanů č.83/1990 Sb. Bylo Ministerstvem
vnitra ČR schváleno Honební společenství Liptál, sdružující vlastníky pozemků
žádající o uznání vlastní honitby a Myslivecké sdružení Brdisko Liptál, sdružující
místní občany k výkonu práva myslivosti.
Předsedou honebního společenstva se stal Vladimír Chmelař, členy výboru
ing.Machala, Miroslav Vaculík, Karel Laštovica st. a ing. Evják Jan.
Rozhodnutí ze dne 26.2.1993 OÚ ve Vsetíně uznal společenstevní honitbu Liptál,
jejichž vlastníkem je Honební společenstvo Liptál. Celková výměra honitby je
1 868,0119 ha, z toho honební pozemky činí 1 634,6711 ha.
Honební společenstvo Liptál uzavřelo s Mysliveckým sdružením Liptál smlouvu
o nájmu honitby na myslivecké období od 1.4.1993 do 1.4.2003.
Myslivecké sdružení se tak stalo uživatelem honitby s oprávněním výkonu práva
myslivosti za roční nájemné 3 270,-Kč a naturální úhradu 2 kusy srnčí zvěře ročně
pro pohoštění na Valné hromadě honebního společenstva.
V nově vytvořeném mysliveckém sdružení probíhaly volby výboru, přičemž
hlavní funkcionáři zůstali beze změny včetně mysliveckého hospodáře ing.Evjáka
jmenovaného Okresním úřadem Vsetín.
Jako myslivecká stráž byli stanoveni OÚ Vsetín : Smilek Josef, Migdál Josef,
ing.Evják Jan.
Dne 21.4.1993 vydal OÚ Vsetín rozhodnutí o zařazení honitby do jakostních tříd
a stanovil odpovídající normované kmenové stavy zvěře.

Myslivci
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V roce 1993 po nepříznivé zimě a mimořádně suchém létu došlo k výraznému
poklesu stavu srnčí zvěře. Proto na podzim došlo k omezení plánovaného odstřelu
srn a srnčat o 22 ks. Celkový odlov zvěře v tomto roce byl následující:
64 ks srnčí zvěře, 1 jelen, 1 ks černé zvěře, 4 lišky, 3 kuny, 8 zajíců.
Zmenšením původní honitby, kterou tvořilo celé KÚ Liptál o 550 ha, se projevilo
zejména v odlovu zvěře černé a vysoké, protože odebraná část tvořila komoru této
zvěře.
Nové myslivecké sdružení mělo celkem 35 členů. Pro potřeby myslivosti mělo
sdružení k dispozici 6 lovecky upotřebitelných psů. Z mysliveckých zařízení bylo
k dispozici 48 krmelců, 3 zásypy, 5 kazatelen a 40 posedů.
Myslivecké sdružení obhospodařovalo 3 políčka pro zvěř o výměře 0,8 ha.
Pro přikrmování zvěře bylo k dispozici 45q sena, 35q ovsa, 25q řepy, 100 kg soli.

  

Vodní hospodářství
Odvoz domovního odpadu
Lesní hospodářství
Školství
Vnitřní správa
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu
Daň z nemovitostí
Správní poplatky
Odnětí zem.půdy
Místní poplatky – psi
Poplatky ze vstupného
Poplatky z alk.nápojů
Bankovní úroky KB
Prodej pozemků
Účelová dotace OKÚ
Prodej majetku
Nájem nebyt. prostor
Ostatní nahodilé příjmy
Kultura
Úrok AGB
Liptalské slavnosti
Dotace důchodci
Převod zůstatku
Převod dotace OKÚ
Vratka z minulého období
Dislokační poplatky

Příjem:
15 000
102 000
457 000
1 210 000
2 000
30 000
1 000
723 000
800 000
292 000
89 000
3 000
8 000
2 000
61 000
4 000
44 000
149 000
209 000
52 000
173 000
186 000
112 000
26 000
133 000
93 000
1 000 000
81 000
9 000

Výdej:
47 000
124 000
312 000

Hospodaření

1 183 000
5 000
9 000
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Znečištění ovzduší
Účelová dotace – penzión
Přeplatek daně
Územní plán – přeplatek
Příspěvek na žáky ze Lhoty
Ostatní příjmy
Místní komunikace
Místní hospodářství
Základní škola
- kanalizace
- střecha
Školní jídelna
Mateřská škola
Kultura
Hasiči
Koupě „tělocvičny“
Péče o staré občany
Projektová dokumentace
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Ostatní služby MH
Veřejná zeleň
Čištění komunikací
Pohledávky
Příjmy celkem
Výdaje

5 000
3 000 000
57 000
25 000
36 000
3 000

3 000 000

30 000
2 000
596 000
320 000
1 122 000
816 000
151 000
232 000
17 000
550 000
155 000
230 000
13 000
70 000
77 000
1 000
82 000
9 000
9 192 000 Kč
9 063 000 Kč

  
V tomto roce se narodilo 17 dětí, z toho 8 děvčat
9 chlapců

Narození

6.10. se manželům Vaculíkovým, č.p.280, narodila dvojčata – Jakub a Matěj,
jako čtvrté a páté dítě v rodině.
Blahopřejeme !
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Rozloučili jsme se s 17 spoluobčany.
Nejstarší byla :
Miková Františka , č.p. 72
narozena : 15.9.1904
Nejmladším byl .
Tučník René, č.p. 438
narozen : 25.4.1975

Úmrtí

  

V tomto roce jsme se konečně dočkali stěhování dětí z chlapeckého a dívčího
domova do nově opravené budovy.
Netrpělivost dětí i dospělých byla pochopitelná, vždyť rekonstrukce trvala
neuvěřitelných sedm let! Děti i zaměstnanci teď získali příjemnější, modernější a
bezpečnější prostředí.
Završením celého úsilí se stal 1.říjen, kdy byl Dnem otevřených dveří slavnostně
zahájen provoz. Bylo se zde na co dívat! Od května, kdy se děti nastěhovaly do
nových prostor se zde podařilo vytvořit velmi pěkné prostředí.Výsledky úsilí
vychovatelů, zaměstnanců a také dětí pak ocenili všichni pozvaní hosté z obce
Liptálu, Školského úřadu ve Vsetíně, jiných škol a další přátelé a známí. Den
otevřených dveří ukázal, že děti se zde velmi rychle zabydlely a byly rády, že se
mohou pochlubit vším tím novým, co je obklopuje.
Po slávě přišly dny všední, děti na domově oslavily první vánoce, které byly
daleko pěknější než v letech minulých i díky mnohým dárkům, kterými se
sponzoři snažili ulehčit pobyt dětí mimo rodinu.
Přesto že se život v novém nedá srovnat s pobytem ve starých budovách, mají děti
ještě málo místa na své věci, chybí šatny, apod.
Je proto pro všechny radostné, že se hned začalo s rekonstrukcí dívčího domova.
Děvčata získají rodinný typ domu, kde najdou potřebné soukromí a hoši využijí
více místností, které děvčata uvolní.

Rekonstrukce
Domova ZvŠI
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Rekapitulace 1993

1. Pozdrav z Ameriky
2. Územní plán
3. Rekonstrukce střechy Základní školy
4. Změny v Obecním zastupitelstvu
5. Obecní dům č.83
6. Dětský den
7. Liptálské slavnosti
8. Vánoční beseda s důchodci
9. Myslivci
10. Hospodaření
11. Narození
12. Úmrtí
13. Rekonstrukce domova ZvŠI

str. 28.-29.
29.
29.-30.
30.
30.
30.
30.
30.-31.
31.-32.
32.-33.
33.
34.
34.
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1994
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Nejdůležitější událostí roku byly Komunální volby. Proběhly 18.a 19.listopadu.
Těmto volbám předcházela anketa, kterou uspořádalo Obecní zastupitelstvo
v Liptále, aby občané měli možnost vyjádřit svůj názor na příští samosprávu obce.
Do každé rodiny byl doručen anketní lístek a občané jej vyplněný vrátili do 2. 9.
na Obecní úřad.Výsledky byly zveřejněny ve Zpravodaji 94/8 a občané, kterým
byla dána důvěra se mohli rozhodnout, zda budou kandidovat.
Tak byla sestavena kandidátka :
- Sdružení nezávislých kandidátů I.
- Sdružení nezávislých kandidátů II.
- Česká strana sociálně demokratická
- Hnutí zemědělců
- Liberální strana národně socialistická

Komunální volby

12 členů
2 členové
2 členové
1 člen
15 členů

V obci Liptál bylo zapsáno 1 028 voličů.
K volbám se dostavilo
784 voličů, což činí 76,3 %

Pro toto volební období byli podle počtu přidělených hlasů zvoleni :
1. Miroslav Vaculík
9. Jaroslav voda
2. Věra Halová
10. Anežka Evjáková
3. Ladislav Michálek, ing.
11. Alois Kovařčík
4. Miroslav Žůrek
12. Pavel Hruška
5. Eva Krausová
13. Miroslav Bařina
6. Jiří Oborský
14. Josef Daňa
7. Petr Vaculík
15. Roman Dostál,Mudr.
8. Zdeněk Mrlina

Obecní
zastupitelstvo

Na ustavujícím zasedání dne 2.12. byli tajnou volbou zvoleni :
Starosta obce :
Miroslav Vaculík
Zástupce starosty : Anežka Evjáková
Do obecní rady :
Zdeněk Mrlina
Alois Kovařčík
Ladislav Michálek,ing.

  
Zhodnocení volebního období provedl pan starosta Miroslav Vaculík
na 29. – poslední veřejné schůzi obecního zastupitelstva..
V celém znění je uvedeno ve Zpravodaji 94/9.-10.
…Zpočátku byly jmenovány komise a byly jim stanoveny hlavní úkoly pro toto
volební období. Brzy se zjistilo, že dříve zavedený systém se v nových
podmínkách nemůže osvědčit. Z původně deseti jmenovaných komisí vydržely
do konce čtyři, a to kontrolní a finanční, které podle zákona musí být ustanoveny,
dále pak občanská a kulturní.

Hodnocení
minulého
volebního
období
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V průběhu celého volebního období se členové zastupitelstva i pracovníci
Obecního úřadu zabývali především těmito problémy :
- privatizací služeb v obci
- vrácením majetku občanům v rámci restitucí
- navrácením lesního majetku obci Liptál s následným hospodařením v těchto
lesích
- odprodejem obecních pozemků a přešetřováním majetkoprávních vztahů
vlastníků pozemků
- projednáváním úsporných opatření v oblasti školství
- projednáváním příspěvků na dopravní obslužnost
- řešením různých vztahů mezi občany v oblasti využívání pozemků a přístupů
na tato pozemky v nových podmínkách, kdy vlastnické právo je opět po právu
nadřazeno nad užívacím
- využitím budovy liptalského zámku
- zajištěním obědů pro starší spoluobčany a jejich rozvozem
- řešením problému se zatékající střechou na základní škole a tím vybudováním
domu s pečovatelskou službou
- opravami vedlejších komunikací, mostů, zábradlí
- opravou čekárny Liptál – střed
- odvedení vody ze sklepa mateřské školy
- opravou obecního vodovodu a montáží vodoměrů do všech domácností
- vybudováním nové kanalizace v základní škole
- novou fasádou části základní školy
- v oblasti kultury pak především vydáním knihy o Liptálu a mapy, udržováním
tradice Liptálských slavností a provozováním letního kina v nových
podmínkách hospodaření
- znovuzískáním společensko – kulturního sálu, dnes jediného v obci.
Některé akce se v průběhu celého čtyřletého období nepodařilo uskutečnit.
Důvodem byl většinou nedostatek finančních prostředků :
- vybudování autobusové čekárny a rozšíření osvětlení v Lůžku / vyřizuje se
územní rozhodnutí a výkup pozemků /
- zlepšení kvality vody v obecním vodovodu / celá akce je v jednání s a.s.
Vodovody a kanalizace Vsetín /
- přístavba a rekonstrukce sociálního zařízení u společenského sálu / je
zhotovena projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení /
- zbudování chodníků v obci / v současné době je řešen úsek od sochy T:G:M:
po pravé straně až po hřbitov, je vyřešena projektová dokumentace a vyřizuje
se stavební povolení /
- řešení majetkoprávních vztahů je velký a dlouhodobý problém
- nebyla věnována potřebná pozornost čistotě vodních toků v obci a černým
skládkám
- nebyl zatím zaveden systém známek za odvoz domovního odpadu
- nepodařilo se i přes několikeré jednání se zástupci firmy TELEKOM uspokojit
všechny zájemce o telefonní stanici
- nebyl schválen návrh Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Liptál
– řízení bylo přerušeno
- není dořešen prodej učitelské bytovky, toto je zatím v jednání …
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VII. dětský folklórní den proběhl 4. a 5. června v kulturním areálu pod patronací
Okresního úřadu Vsetín a ve spolupráci s oddělením kultury generálního štábu
armády České republiky.
Jako již tradičně pozvali pořadatelé – Obecní úřad, Folklórní sdružení České
republiky, Valašské folklórní sdružení a SVPT Lipta Liptál – řadu dětských
folklórních souborů z blízkého okolí, ale také z Prahy, Brna, Nového Jičína a
Lipníku nad Bečvou.

Dětský
folklórní den

  
Ve dnech 26.až 28.srpna ožil kulturní areál v naší obci jubilejním dvacátým
pátým, dnes již mezinárodním, folklórním festivalem Liptálské slavnosti.
Vysoká návštěvnost po oba programové dny – sobotu i neděli – svědčí nejen
o zájmu návštěvníků o folklór, ale i tradici, kterou naše slavnosti již třetí desítiletí
vytvářejí.

XXV.Liptálské
slavnosti

Zhodnocení XXV. Slavností provedl pan Jaroslav Wachtl v časopise Folklór
/č.96/6/
„ Program byl jako tradičně bohatý a k jeho úspěšnému průběhu přispělo i počasí,
které po propršeném týdnu ukázalo v sobotu i neděli neuvěřitelně modrou oblohu
a sluneční paprsky. Lze jen těžko určit, který ze souborů měl větší úspěch, ale
exoticky na každého zapůsobil indiánský Anti Runas z Peru se svým zvláštním
nástrojovým složením a strhávajícími rytmy písní.“

Tyto 25.Liptálské slavnosti byly o to významnější, že se při jejich příležitosti
uskutečnil sjezd občanů, kteří se v Liptále narodili nebo zde strávili část svého
života. Pro ně a pro všechny zájemce o historii vesnice byla uspořádána výstava
„Liptál včera a dnes“.
Návštěvníci měli možnost zhlédnout některé cenné archivní materiály –originály
zapůjčené ze Státního okresního archívu ze Vsetína. Například – originál
katastrální mapy z roku 1834, plán stavby evangelického kostela apod.
Některé velmi cenné materiály byly návštěvníkům předvedeny v kopiích.
Například – kopie listiny Albrechta z Valštejna a jeho manželky Lukrecie
Nekšovny z Landeku, kterou udělují Liptalanům určitá privilegia.
Pořadatelé se snažili přiblížit historii od nejstarších dob do současnosti, takže
pamětníci zde nacházeli své rodiče, prarodiče i učitele na starých fotografiích,
připomněli si podobu Liptálu a jeho postupný územní vývoj od dvacátých let
tohoto století až do současnosti.
Svou minulost i přítomnost zde představily i jednotlivé organizace.
Zpestřením výstavy byly exponáty liptalských firem- MAVE s.r.o., nábytek
SEVERu a.s., textilní i dřevěné výrobky v.d.LIPTA, čalouněná ložnice
z ČALOUNICTVÍ Petra Vaculíka i stylový nábytek a dřevařské výrobky
bratrů Řezníkových.
Vývoj zde na fotografiích i hračkách prezentovala i mateřská a základní škola.
Květiny pro výstavu zapůjčil pan J.Fuks z květinové síně ve Vsetíně, ikebany
připravili liptalští zahrádkáři pod vedením pana Krumpocha.

Liptál
včera a dnes
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Otevření výstavy byli přítomni i náměstek ministra školství doktor Bělohlávek a
doktor Ladislav Baletka, ředitel Státního okresního archívu ve Vsetíně, který se
významně podílel na odborné přípravě výstavy.

Součástí této výstavy byla i expozice nazvaná „Národopisné tradice“, kterou
členové Souboru valašských lidových písní a tanců LIPTA umísili ve své
klubovně v zámku.
Pro zájemce a liptalské rodáky byla otevřena i základní škola, v níž si návštěvníci
mohli prohlédnout nejen třídy a odborné pracovny, ale i výstavku prací žáků.
O tom, že dobrá věc se podařila svědčí i zápis z této výstavy v pamětní knize :
„Milý pane starosto, je to krásné a oku lahodící, když taková víska je tak malebná
a bohatá na historii a kulturu. Skutečně vzorové. Držíme palce, aby se dařilo dál
šířit tuhle atmosféru k lidem, kteří se musí učit od Valachů.“
B.Vozet a ing.K.Toningerová, Praha

  
Při příležitosti konání XXV. Jubilejních Liptalských slavností se rozhodlo Obecní
zastupitelstvo vydat publikaci o historii obce a propagační letáček s mapou.
Na zpracování se podíleli členové zastupitelstva v čele s paní Věrou Halovou
pod vedením Phdr.Ladislava Baletky, dále představitelé jednotlivých organizací
ale i občané.
Bylo velmi obtížné dát dohromady všechny materiály, různé vzpomínky, staré
fotografie, dopisy apod. Výsledkem je však velmi zajímavé a výjmečné dílo, které
bude sloužit nejen nám, ale i příštím generacím.

Kniha
o Liptálu

O jeho působení již nyní svědčí slova p. Věry Halové v článku :
„Ohlédnutí za Liptálskými slavnostmi“, ve Zpravodaji 94/9.-10.
„…Budou lidé tuto knihu číst? Byla nějakým přínosem naše výstava o historii
obce Liptálu? Tyto myšlenky se mi honily hlavou v prvních dnech po Liptálských
slavnostech. Že přeci snad něco v srdcích lidí zůstalo, že mé pochybnosti jsou
zbytečné, mi potvrdila slova mého třináctiletého syna, který po třech večerech
čtení z knihy o Liptále se na mne obrátil s otázkou :
„Mami, jsi také hrdá na to, že jsi Liptalanka, že naše vesnice má tak bohatou
historii?“
V několika vteřinách mezi otázkou a mou odpovědí před mýma očima defiloval
slavnostní průvod krojovaných skupin,nekonečné hodiny práce na instalaci
výstavy, vydání knihy, plánu obce, ale i méně radostné skutečnosti, kterými by se
Liptál pyšnit nemohl. Než jsem mohla odpovědět, zalil mě krásný pocit, že ten
můj kluk vlastně říká, že on je hrdý na svou rodnou obec, že on už cítí, že tady je
jeho domov, domov, na který se nezapomíná po celý život, byť by osud člověka
zavál daleko do světa.
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Ano lásku k domovu a vlasti nelze jen ve škole proklamovat slovy.Činu a práce je
třeba, aby slova nevyzněla hluše. I naše mládí, které se donedávna jen
blahosklonně usmívalo, když se mluvilo o lásce k domovu, k vlasti, i ono začne
v nových poměrech chápat, co je to hrdost na svou obec, a bude snad brzy také
chápat, co je to hrdost na svou vlast.
Nebyla tedy všechna naše práce zbytečná, semínko bylo zaseto do dobré půdy.“

  

Vestavba šestnácti bytových jednotek byla ukončena kolaudací dne 26.srpna a
slavnostní otevření proběhlo 27.srpna, tím začalo osídlování.
Přihlášky zájemců bude schvalovat komise složená z pracovníků Obecního úřadu
a sociální komise při Obecním úřadě.
Vstupní vklad 10 000,.Kč schválili členové obecního zastupitelstva dne 2.9.1994
a OR dne 16.12.tento poplatek zrušila.
Předpokládané nájemné vypočítala Realitní kancelář Ivany Dohnálkové
ze Vsetína, která se zabývá správou části bytového fondu města Vsetína.
Základní nájemné včetně otopu, užívání společných prostor a služeb byl určen
v rozmezí 565-827,-Kč. K této částce je nutno připočítat poplatky za vlastní odběr
elektrické energie a vody, neboť každá bytové jednotka má zabudován elektroměr
a vodoměr.

Penzión

  
V tomto roce založilo několik žen v naší obci „Klub žen“, který je organizován
pod Českým svazem žen ve Vsetíně.
Jako popud pro založení bylo hlavně to, že ženy v naší obci neměly možnost se
sejít, pohovořit si o svých problémech, dětech, zálibách.
Naši činnost bychom chtěly směřovat hlavně na akce pro ženy, jako jsou
přednášky, kursy, besedy, dále akce pro děti.
Dosud se nám podařilo uspořádat několik akcí a mezi nejdůležitější patří
přednáška pana Zentricha na téma : „Třetí cesta ke zdraví“.
K uspořádání taneční zábavy v kulturním zařízení Obecního úřadu nás vedl zájem
získat finanční prostředky pro svou činnost /poplatky lektorům, nájem prostor
apod./neboť nejsme nikým dotováni.
Také přednáška kosmetičky paní Slavíkové z Nového Jičína, spojena
s praktickými ukázkami péče o pleť, měla dobrou úroveň a pro úspěch byla znovu
opakována.
Výtěžek z další akce – Společenského plesu, kde hrála hudební skupina Promile
bez nároku na honorář, byl věnován dětem / Nadaci dětem při ZŠ, Mateřské škole
a na hračky do čekárny dětské lékařky /
Do budoucna je naším přáním činnost ještě obohatit.
Za Klub žen Hana Klesková, Vlaďka Mrnuštíková
/ Z příspěvku v Liptálském zpravodaji/

Klub žen
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V tomto období prodělala vesnická kultura zatěžkávací zkoušku. Podstatným
způsobem se změnily formy financování činností, mnohé kultury byly oslabeny,
či úplně zanikly.
Po celé období bylo v provozu letní kino. Přes obtíže se zajišťováním až po
pořadatele a služby bylo ve srovnání s ostatními kiny dosaženo solidních
výsledků.
Kulturní areál byl využíván ke kulturním produkcím, zábavám a přehlídkám.
Své místo v regionu si našly dvě akce, přesahující svým rozsahem nejen naši
obec, ale i okres.
Jsou to :
- Každoroční přehlídky dětských folklórních souborů počátkem června
- Liptálské slavnosti, letos již 25. Vydobyly si statut mezinárodního folklórního
festivalu a jsou zařazeny mezi 20 festivalů v rámci České republiky.

Kulturní činnost

  
Tyto kulturní akce nejsou samoúčelné, neslouží jen jedincům, či úzké skupině
obyvatel. Díky kontaktům přes kulturu jsou navázány podnikatelské aktivity a
to přináší užitek nejen podnikateli, ale i okolí. Letošní slavnosti navštívil
náměstek ministra školství pan Dr. Bělohlávek, který přislíbil a z části
i realizoval pomoc naší základní škole.
Zdaleka nechci vyvodit atmosféru, že vše je u nás po kulturní stránce
v pořádku. Není. Chybí zapojení mládeže do akcí, chybí jejich dravost a
odvaha. Snad naočkováni myšlenkou, že vše vyřeší trh, čekají, co jiní udělají.
Je jednoduché kritizovat hotové dílo. My ale potřebujeme zápal, podpoření
činností, omlazení. Jen namátkou mohu jmenovat např. zahrádkáře a jejich
ušlechtilé myšlenky.
Je málo času na podrobnější rozbory a závěry, Jen si přejeme, aby naši
nástupci mohli před veřejnost předstoupit za 4 roky s ještě lepšími výsledky.
Ing,Ladislav Michálek,
Předseda kulturní komise
  

Byl to první rok, kdy lovecká sezóna nebyla zahájena poetickým odlovem
sluky lesní, která začala být hájeny po celý rok.
U srnčí zvěře došlo k poklesu stavů vlivem extrémních klimatických
podmínek v minulých dvou letech. Na pokles stavů mělo vliv i pytláctví, které
se začalo vyskytovat i v naší honitbě. Protože se jedná o hlavní zvěř , byl
naplánován nižší odstřel a věnována této zvěři zvýšená péče. Pro zlepšení
zdravotního stavu srnčí zvěře byla provedena ozdravná akce podáváním
medikovaného krmiva.
Kritický stav v honitbě je s drobnou zvěří. Velkoplošné hospodářství,
chemizace, úbytek volné zeleně změnily životní podmínky této zvěře
v minulosti natolik, že vymizel králík divoký, koroptev polní, jestřáb lesní,

Myslivci
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zajíc a bažant se vyskytují v nepatrném množství. Pro záchranu bažanta
odchovalo myslivecké sdružení 20 bažantů, kteří přezimovali ve voliérách
v Lutonině a budou vypuštěni do honitby až na jaře příštího roku. Obdobně chtěl
myslivecký hospodář provést pokus s vysazením koroptví, nepodařilo se však
zajistit objednané množství.
Na druhé straně se začíná objevovat v honitbě nová zvěř. Od jihu z KÚ Všemina a
KÚ Trnava se v lokalitách Podseniska a Žebráky vyskytuje již
2 roky dančí zvěř. Pokud udržíme tuto zvěř ve větším množství v honitbě, bude
možné v pozdějším období i k odlovu.
V lokalitách Příkré byl zaznamenán výskyt několika kusů jelence wiržinského.
Tato zvěř utekla z obory v KÚ Jasenná.
V roku 1994 bylo uloveno : 58 ks srnčí zvěře, 1 laň, 2 ks černé zvěře, 3 lišky, 13
zajíců.
Členská základna zůstala beze změny.
Pro přikrmování zvěře v zimním období bylo zajištěno : 45q sena, 30q ovsa, 2q
granulí, 1,2q medikovaného krmiva, 25q řepy.

  
Rozpočet :
Vodní hospodaření
Odvoz domovního odpadu
Ochrana přírody
Lesní hospodářství
Školství
Sbor dobrovolných hasičů
Vnitřní správa
Výstavba místních komunikací
Ostatní činnost – oprava čekárny
Nájem nebytových prostor
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Ostatní služby MH
Čištění místních komunikací
Ostatní náhodné příjmy
Příjem z prodeje majetku
Daň – závislá činnost
Daň – z příjmů F.O.
Daň z nemovitosti
Správní poplatky – automaty
Vratka z minulého období
Místní poplatky – psi
Veřejné prostranství
Poplatek – vstupné

Příjmy:
3 000
125 000
1 422 000
1 192 000
2 000

73 000
29 000
1 000

Výdaje:

Hospodaření

95 000
269 000
8 000
603 000
1 933 000
68 000
1 520 000
437 000
15 000
22 000
6 000
22 000
85 000
345 000
21 000

118 000
37 000
1 475 000
950 000
323 000
131 000
56 000
10 000
1 000
1 000
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Poplatek z alkoholických nápojů
41 000
Znečištění ovzduší
11 000
Čistírna
19 000
Dislokační poplatek
179 000
Kino
97 000
Beseda s důchodci, vítání občánků
Dětský den – dotace OKÚ+Praha
22 000
Liptálské slavnosti
120 000
Kniha „Liptál“
74 000
Mapa „Liptál“
86 000
Ostatní činnost v kultuře
72 000
Dotace na opravu zámku
70 000
Sociální zařízení pro evangelický sbor
Bankovní úroky a poplatky
51 000
Prodej pozemku
16 000
Účelová dotace – školství
1 800 000
Účelová dotace – chodníky
400 000
Účelová dotace - 16 BJ
4 000 000
Účelová dotace – důchodci
35 000
Účelová dotace – volby
12 000
Dotace OKÚ Vsetin
546 000
Dotace OKÚ Vsetín na nemocnici
258 000
Dotace na ČSAD
62 000
Dotace na životní prostředí
1 000
Příspěvek na žáky MěÚ Vsetín
126 000
Půjčka OKÚ Vsetín
200 000
Půjčka na dopravní obslužnost
22 000
Převod zůstatku r. 93
629 000
Celkem

14 898 000

104 000
29 000
29 000
150 000
349 000
103 000
163 000
30 000
61 000
14 000
2 064 000
600 000
4 087 000
35 000
12 000
258 000
124 000
9 000
4 000

13 701 000

  
V tomto roce se narodilo 15 dětí, z toho 7 chlapců
8 děvčat.

Narození
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Rozloučili jsme se s 16 spoluobčany.
Nejstarší byli :
Vaculíková Božena, č.p. 225
Tomanová Marie, č.p. 152
Mrlinová Marie,
č.p. 79
Vaculík Jaroslav
č.p.179

narozena 21.9.1906
narozena 9.9.1906
narozena 29.8.1936
narozen 1.11.1936
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Rekapitulace 1994

1. Komunální volby
str. 37.
2. Obecní zastupitelstvo
37.
3. Hodnocení minulého volebního období
37.-38.
4. Dětský folklorní den
39.
5. XXV. Liptálské slavnosti
39.
6. Liptál včera a dnes
39.- 40.
7. Kniha o Liptálu
40.- 41.
8. Penzión
41.
9. Klub žen
41.
10. Kulturní činnost za uplynulé volební období
42.
11. Myslivci
42.- 43.
12. Hospodaření
43.- 44.
13. Narození
44.
14. Úmrtí
45.
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1995
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Dne 4. května oslavila naše obec 50 let od svého osvobození. Slavnost se
uskutečnila u pomníku v centru obce.
Pozvání pana starosty a obecního zastupitelstva přijali pánové Pavel Srněnský
a Jan Barbořák, Liptalané, kteří válku nejen intenzívně prožívali, ale byli i
vězněni.
Symbolickým předáním kytic jim děti poděkovaly za všechno, co vykonali
pro naši vlast i obec.
Hlavní projev přednesl Dr. Baletka, ředitel Státního vědeckého archívu ve
Vsetíně. Hovořil o historických událostech, které se odehrály za války v naší
obci, nebo výrazně ovlivnily její život v té době. Vzpomněl také těch, kteří
obě války nepřežili i prezidenta T.G.Masaryka.
Děti pak položily věnce k oběma pomníkům.
Starosta obce, pan Miroslav Vaculík, ve svém projevu informoval o
současných stavebních úpravách, které si vyžádaly i vykácení několika stromů
v okolí pomníků. Z toho důvodu i na počest oslavy byly pak panem
Barbořákem a Janou Blanarčíkovou vysázeny nové lípy.
Slavnostní shromáždění bylo ukončeno společným zpěvem státní hymny.
Na závěr opět zahrála liptalská kapela, která svými skladbami zpestřila průběh
oslav.

Výročí
50-ti let
osvobození

/Přesný postup osvobozování naší obce partizány a vojáky před padesáti lety
je popsán ve Liptalském zpravodaji 95/4 ./

  
V tomto roce bylo započato s rekonstrukcí a opravou chodníků a úpravou
středové části obce podle návrhu ing.architektky Tuzarové. Vydláždění
náměstíčka i úprava okolní zeleně byla dokončena 4.5.,kdy zde proběhly
oslavy osvobození.

Chodníky

  
Plán akcí Obecního zastupitelstva v Liptále na léta 1995-1998, schválený na
Veřejné schůzi obecního zastupitelstva dne 12.5.1995 :

Plán OZ
na léta
1995-98

1. Generální oprava obecního vodovodu.
2. Vybudování autobusové zastávky v Lůžku, řešení ostatních zastávek.
3. Rekonstrukce společenského sálu a vybudování sociálního zařízení.
4. Vybudování chodníků v obci.
5. Úprava prostranství ve středu obce.
6. Vybudování parkoviště u hřbitova a úpravy na hřbitově.
7. Vybudování vysílače ČT 2.
8. Dokončení točny v Sadové ulici.
9. Zřizování nových sportovišť.
10. Rozšíření místní telefonní sítě /místní rozvody, Háj, Kopřivné /
11. Zbudování kabelové televize.
12. Vodovod Vsetín – Liptál, příprava projektové dokumentace.
13. Plynofikace obce, generel, zadání, vytýčení trasy.
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Kanalizace, určení a vytyčení trasy.
14. Tachymetrické zaměření obce.
15. Údržba a opravy místních komunikací.
16. Zachování lékařských služeb v obci.
17. Řešení odpadového hospodářství, systém známek.
18. Počítačové vybavení základní školy.
19. Řešení majetkoprávních vztahů, evidence a ochrana obecního majetku.
20. Návrh a schválení znaku a praporu obce.
21. Rozšíření veřejného osvětlení.
22. Posílení elektrické sítě.
23. Odvodnění polních a místních komunikací.
24. Nutné opravy v budově zámku /střecha, komíny, rýny/
25. Řešení dopravní situace v obci.
26. Čistota potoku Rokytenky a jeho přítoků.
27. Řešení nepovolených skládek v obci.

-

Mimo tyto hlavní úkoly se bude obecní zastupitelstvo i Obecní úřad podílet na
zajišťování sociální péče a sociálního rozvoje
rozvíjení dosavadních kulturních tradic
podpoře služeb a podnikání
čistotě a ochraně životního prostředí v obci
správě, údržbě a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb
občanů, jsou-li ve vlastnictví obce.

  
Oblast LS Liptál, ve kterém se nachází majetek obce Liptál a liptalských občanů,
byla vyhlášena jako kalamitní kůrovcová oblast.
Proto Referát životního prostředí dne 26.1.1995 vydal vyhlášku o instalaci
feromonových lapačů a stromových lapáků do uvedených porostů.

Kůrovci

  
Poslední rozloučení s farářem Otakarem Roubicem, který působil 35 let v Liptále,
se konalo 31.března v modlitebně kyjovského sboru.
Pán života a smrti ho odvolal ve věku 72 let, zemřel náhle v noci 27.března.
Bratr Roubic působil jako vikář ve Frýdku Místku /1949-1950/,
Pak v Rýmařově – do listopadu 1952. Od té doby sloužil jako farář v našem
evangelickém sboru až do roku 1988.
Smuteční pobožnost vykonal senior Jaroslav Voda, farář v Liptále.
Vzpomíná na něj starší generace, ale i ostatní členové sboru.
V této službě mu byla vždy nápomocna jeho milá manželka Štěpánka Roubicová.
Je dobré a požehnané vzpomínat na ty, kteří nám mluvili slovo Boží.
Liptálský sbor.

Rozloučení
s farářem
O.Roubicem
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Letošní, již šestadvacáté, Liptálské slavnosti se konaly v duchu dvou významných
výročí.
Valašský soubor Lipta si připomněl 65.výročí svého založení, národopisci a
kulturní veřejnost v Praze na Žofíně 100 let od uspořádání Národopisné výstavy
československé, která dala inspiraci ke vzniku mnoha muzeí a rozvoji lidové
kultury a tradic.
Tradice Liptálských slavností je jednou z nich, a proto ve dnech 25. a 26.srpna
znovu přivítala naše obec mnoho hostujících souborů z širokého okolí a zazněla
píseň „Liptál, městečko, tam je moje všecko“, v hudební úpravě Jiřího
Nechanického a Karla Mrliny.
V hlavním programu pod režií Miroslava Ekarta se soubor představil v proměnách
času a ukázal to nejlepší všech generačních skupin.

Liptálské slavnosti


Nedílnou součástí slavností se staly výstavy.
Letos přijala naše pozvání skupina lidových umělců z Velkých Karlovic
„Urgantina“ a paní Anna Netíková z Rohatce.
Návštěvníci tak mohli obdivovat obrazy, řezby, malby na dřevě i skle, nítěné
obrázky a další díla svědčící o neutuchající tvůrčí síle lidí.

Lidová umělecká
tvorba na Moravě

  
Melodie písně „Liptál, městečko, tam je moje všecko“,vznikla na naší zahradě při
tabákové přestávce před novostavbou, za krásného slunečného dopoledne
v listopadu 1993.
Při pohledu na liptálský zámek, seninský kopec naproti, dolů na Vsacký cáp a
hore na Hranice, jsem bez uvažování běžel napsat svůj nápad domů do not.
O tom, že nápěv má svůj smysl mě přesvědčila moje manželka Maruška, když
při vaření nedělního oběda poznala, co nápěv vyjadřuje.
Takto popisuji vznik nápěvu, který považuji jako vyznání celého svého
primášování v Liptáli. Ke stvoření této písně mě nutil Janek Kobzáňů strašně
dlouho, snad víc než deset let.
/Na zahájení „Zbojnického pásma“, pro podbarvení slov
„Liptál,městečko…“,jsem použil písně „Oře dívča, přeorává“,kterou cérky na
začátku pásma zpívaly./
Melodii této písně považuji za dobrou a charakteristicky přiléhavou a skládám ji
jako vlastní vyznání památce své ženy Marušky, která ráda tančila v souboru
/s Mirkem Holubjákovým/ a zpívala, celé rodině a všem těm, kterým rodný Liptál
a celé Valašsko přirostlo k srdci tak, jako mně.
Vyznání liptálského primáša Karla Mrliny
/Notový záznam písně je v příloze :95/…/

Vznik písně
„Liptál…“
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Dne 2.prosince se sál u Obecního úřadu naplnil do posledního místa.
Komise pro občanské záležitosti zde uspořádala besedu pro své starší
spoluobčany.
Do programu přijal pozvání a do Liptálu přijel pan Zdeněk Galuška, spisovatel a
vypravěč. Všichni měli možnost na vlastní oči spatřit přívětivého staršího pána,
který v první části programu vyprávěl o svých životních osudech. Ve druhé části
svého hodinového vystoupení bavil přítomné vtipy a humornými příhodami.
Mluvené slovo se střídalo s písněmi v podání minidechovky CK Valaška.
Když se přítomní v sále potleskem rozloučili s autorem knih o Slovácku,
dechovka hrála na přání svého publika.
Občané Liptálu tak měli znovu příležitost se spolu setkat, popovídat si a popřát
spokojené prožití vánočních svátků.
Dagmar Všetičková, předsedkyně komise.

Beseda s důchodci

  

Klub žen dne 8.12. v sokolovně při Obecním úřadě uspořádal pro děti Mikulášský
maškarní karneval, který byl spojen s mikulášskou nadílkou.
Na jeho uskutečnění měli zásluhu sponzoři a obětavé členky klubu.I přes
chřipkovou epidemii se karnevalu zúčastnilo 128 dětí, z nichž 96 bylo v krásných
maskách.
Všichni si odnesli balíčky s ovocem a sladkostmi od Mikuláše, pěkné výhry
z bohaté tomboly nebo soutěží a vzpomínku na pěkné odpoledne s diskotékou.
Taneční rej pokračoval i večer, a to zábavou pro dospělé.
Výtěžek byl opět použit na další akce pro děti.

Mikulášský
maškarní karneval

  
V tomto roce jsme znovu po jarním sčítání pečlivě zvažovali návrh plánu srnčí
zvěře. I když jí máme více než jsou normální kmenové stavy, potřebovali jsme si
ověřit, že pokles stavů se zastavil. Proto byl navržen odstřel ještě o 2 ks nižší než
v loňském roce.
U drobné zvěře bylo na jaře provedeno vypuštění 20 ks bažantí zvěře do volné
honitby.
V loňském i letošním roku se poněkud zvýšily stavy zaječí zvěře.
Rozpočet mysliveckého sdružení se pohybuje mezi 40 – 60 000 Kč ročně. V něm
jsou zahrnuty náklady na krmivo pro zvěř, příspěvky na chov loveckých psů,
případně jejich nákup, nájemné za honitbu, materiál na údržbu a výstavbu
mysliveckých zařízení a chaty a náklady na společenské a kulturní akce členů.
Finanční prostředky jsou zajišťovány prodejem zvěřiny a pořádáním zábav.
Odlov spárkaté zvěře se děje individuálně, na drobnou a škodnou zvěř jsou
na podzim společné hony.
Odlov v roce 1995 byl následující : 56 ks srnčí zvěře, 1 laň, 1 ks zvěře černé,
10 lišek, 13 kun, 12 zajíců.

Myslivci
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Znovu byla provedena ozdravná akce u srnčí zvěře a u lišek kladením návnad
proti vzteklině.
Pro přikrmování zvěře v zimním období bylo zajištěno 65q sena, 33q ovsa,
5q pšenice, 2q ječmene, 15q granulí, 25q řepy.

Rozpočet :
Vodní hospodářství
Odvoz domovního odpadu
Ochrana přírody
Lesní hospodářství
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Hasiči
Vnitřní správa
Výstavba místních komunikací
Ostatní činnost v dopravě
Nájem nebytových prostor
Učitelská bytovka
16 BJ – důchodci
pohřebnictví
tělovýchova
veřejné osvětlení
Ostatní služby MH
Rekonstrukce sálu
Čištění místních komunikací
Ostatní nahodilé příjmy
Příjmy z prodeje majetku
Daň – závislá činnost
Daň z příjmu F.O.
Daň z příjmu obce
Daň z nemovitostí
Hrací automaty
Místní poplatky – psi
Poplatek z alk.nápojů
Znečištění ovzduší
Odnětí půdy
Čistírna
Kultura
Bankovní úrok, poplatek
Veřejná zeleň
Dotace OKÚ Vsetín
Dotace na kulturu
Dotace na důchodce
Projekty kabel. Televize
Příspěvek na žáky
Převod zůstatku 94

Příjmy :
57 000
219 000
1 587 000
46 000
380 000
731 000
4 000

220 000
90 000
33 000
113 000
4 000

230 000
87 000
126 000
2 243 000
640 000
518 000
296 000
72 000
10 000
20 000
13 000
30 000
25 000
269 000
39 000
250 000
509 000
45 000
15 000

Výdaje :

Hospodaření

222 000
157 000
9 000
714 000
283 000
944 000
959 000
38 000
1 924 000
943 000
264 000
8 000
120 000
8 000
25 000
103 000
242 000
350 000
88 000

518 000

33 000
497 000
5 000
772 000
45 000
25 000
142 000

112 000
816 000
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Nadace Judr.Šilinzové
F.Ú Krnov
Vrácení půjčky OKÚ Vsetín
Dopravní obslužnost
Proúčtování minulého období

1 000
50 000
200 000
22 000
80 000

Výkaz aktiv a pasiv :
Vklady u peněžních ústavů .
KB Vsetín
630 850,22 Kč
AGB Vsetín
193 899,40 Kč
AGB Vsetín
50 806,50 Kč
Aktiva :

vystavené faktury
Vynětí zem.FÚ Vsetín
Nájem nebytových prostor
Ostatní úhrada telef. 11/95
Vodní 95
Poplatek ze psů ú93,94,95/
Užívání veřejného prostranství
Půjčka nemocnici 94

Celkem :
U peněžních ústavů :
CELKEM :

699 453,60
48 816,4 716,90
209,60
980,570,25 000,258 000,1 056 982,10
875 556,12
1 932 538,22

Pasiva : neuhrazené faktury OÚ v Liptále k 31.12.95
Č.d.f. 356/95 smrková a buková sazenice
OÚ Všemina
25 605,- Kč

Rekapitulace :

CELKEM :

1 932 538,22
- 25 605,_____________
1 906 933,22
3 541 000,- akcie
14 000,- poukázky na odpad
672,80 známky
5 462 606,02 Kč

V tomto roce jsme přivítali 15 narozených dětí, z toho 8 chlapců
7 děvčat.

Narození
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Rozloučili jsme se s 21 spoluobčanem.
Nejstarší zemřelou byla :
Šťastná Marie, č.p. 217

Úmrtí

narozena 20.11.1907

Nejmladším, tragicky zemřelým byl :
Hajdík Josef, č.p. 100
narozen 8.11.1958
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Rekapitulace 1995

1. Výročí 50-ti let osvobození
2. Chodníky
3. Plán akcí OZ na léta 1995-98
4. Kůrovci
5. Rozloučení s farářem Otakarem Roubicem
6. Liptálské slavnosti
7. Lidová umělecká tvorba na Moravě
8. Vznik písně „Liptál“
9. Beseda s důchodci
10. Mikulášský maškarní karneval
11. Myslivci
12. Hospodaření
13. Narození
14. Úmrtí

str. 48.
48.
48.- 49.
49.
49.
50.
50.
50.
51.
51.
51.– 52.
52.- 53.
53.
54.
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1996
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Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu se konaly ve dnech 31.5. a 1.6.
1996.

Volby

Dopadly překvapivě a budou mít podstatný vliv na život v zemi.
Oproti roku 1992 si pravicová koalice polepšila o dvě procenta hlasů, ale ani to
nestačilo na nadpoloviční většinu křesel v Parlamentu. Takový výsledek se však
nedá považovat za odmítnutí reforem a odpor k obsahu Klausova vládnutí.
Hrdinou voleb se stal Miloš Zeman, jehož sociální demokracie získala o milión
hlasů více než minule, nekompromisně odstavila malé levicové strany a stala se
opoziční silou, s níž se musí počítat.
Konečným výsledkem však bylo, že tu zůstal silný poreformní blok schopný dále
vládnout, byť s omezeními a komunisté, případně postkomunisté se ani o kousek
nepřiblížili k moci.
V naší obci se volby konaly ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu.
Voliči vybírali z 16 volebních stran, které kandidovaly v Severomoravském kraji,
jednu a na vybraném hlasovacím lístku upřednostnili 4 kandidáty.
Z 1 049 voličů se k volbám dostavilo 861, což je 82 % a více než třetina z nich
volila
ODS,
která tak získala 336 hlasů
ČSD 175 hlasů
Sdružení pro rep. – RSČS - 57 hlasů
Nezávislí
52 hlasů
Demokratická únie 39 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy - 38 hlasů
/Příloha, č………/

Ve dnech 15. a 16. 11. 1996 se konaly volby do Senátu a Parlamentu ČR.
Nejúspěšnější stranou prvního kola senátních voleb se stejně jako jinde stala
i na severní Moravě a ve Slezsku Občanská demokratická strana. Její kandidáti
zvítězili v jedenácti z dvanácti volebních obvodů, nikde však nezískali
nadpoloviční většinu hlasů, takže je všechny čekalo druhé kolo voleb.
My jsme při těchto volbách byli zařazeni do volebního obvodu č. 78, což je Zlín
a voleb se u nás zúčastnilo jen 27,75 % voličů.
Největší počet hlasů získali :
Irena Ondrová
ODS
35,87 % hlasů
Ing. Jaromír Schneider KDU-ČSL 21,06 % hlasů
/ Příloha, č……../
Druhé kolo voleb se uskutečnilo ve dnech 22. a 23.11.1996.
Dostavilo se 218 voličů,
164 hlasy získala Irena Ondrová ODS, která nakonec zvítězila ve volebním
obvodu č.78 – Zlín.
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O stavbě sborového sálu a sociálního zařízení se uvažovalo již po několik let a
byly vypracovány dva návrhy od architekta Ondruše a jeden návrh architekta
Pospíšila, které však nebyly přijaty, vyhovoval až návrh ing.arch.Bohuslava
Kučery z Brna, který zároveň vedl výstavbu seniorátního kulturního střediska
v Bystřici pod Hostýnem.
Kučerův návrh rozpracoval a dokončil Karel Gerža z Liptálu a v roce 1995 vyřídil
stavební povolení. V témže roce byly dovezeny cihly, za něž obecní úřad zaplatil
60 000,-Kč.V dalším roce pak celocírkevní podpůrná organizace Jeronymova
Jednota přispěla darem 195 000,-Kč. Členové sboru průběžně přispívali podle
svých možností finančně a také prací. Stavba se konala svépomocí, při čemž
největší díl starostí organizačních i jiných na sebe vzal kurátor sboru, Jaroslav
Mrnuštík.
Pomáhali i další členové staršovstva, jmenovitě Josef Mikulec.
Stavba sborového sálu byla dokončena a 11.8.1996 se konalo slavnostní
otevření, při němž kázal synodní senior Pavel Smetana.
Otevření sborového sálu se účastnili i zástupci dvou reformovaných sborů
v Beilen v Holandsku, s nimiž náš sbor v roce 1995 zahájil partnerský kontakt.

Stavba
sborového sálu

V neděli 11.srpna se konalo v Českobratrském evangelickém sboru v Liptále
slavnostní otevření nového sborového sálu, který byl vybudován za necelých
12 měsíců obětavé práce. Je třeba poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.
Při této příležitosti byla přítomna řada hostů, mezi nimi i synodní senior
Českobratrské církve evangelické Pavel Smetana. Po návratu do Prahy zaslal
liptálskému sboru otevřený dopis, který uvádím ve zkráceném znění:
„Vážený bratře faráři, milí bratři a sestry, píši tento dopis především proto,
abych Vám všem ještě jednou poděkoval za přípravu sborového dne, při kterém
jsem odevzdal do užívání sboru krásný nový sál. Byl to den plný slunečného jasu,
upřímné radosti a bratrského společenství.
Děkuji Vám všem, kteří jste tento den připravovali a přeji Vám, aby zůstal
ve vděčné vzpomínce sboru. Podařilo se Vám dokončit veliké dílo.Dnes máte
nejen prostorný chrám s pozoruhodným interiérem, ale i shromažďovací místnost,
kterou budete jistě využívat zvlášť v zimním období nepohody a chladu. Nejde
však jen o vnější důvody. Jak víte, naše církev vznikla za mimořádně obtížných
podmínek a vytvořila si vlastní typ tolerančních chrámů a modliteben. Jejich
prostor zdůrazňoval a umožňoval společenství kolem Slova Božího a svaté
Večeře.
Děkuji Vám všem, kteří jste společné dílo podpořili obětí peněz, času, energie
či přímluvných modliteb. Do stavby jste se pustili v době, kdy bylo v naší
společnosti mnoho hospodářské nejistoty. Přesto jste sebrali velkou sumu peněz
k tomuto účelu.
Velice si vážím i toho, že na stavbu přispěl také Obecní úřad a že Vás podpořily
i partnerské sbory z Holandska. Byl to srozumitelný výraz jednoty církve přes
všechny hranice.
Nyní bude tedy pokračovat stavba duchovního chrámu. Přeji Vám, aby jste
vytrvale prosili za svůj sbor, za církev a zvlášť za ty, kteří se Kristu odcizili.
Žijte ve vzájemné úctě a lásce.
Bratrsky Váš
Pavel Smetana, synodní senior, Praha.

Otevření
sborového sálu
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Po revoluci v listopadu 1989 došlo k rychlému střídání ve vedení družstva a
postupně byli voleni . ing.Petr Hrbáček, poté byl předsedou představenstva
ing.Jan Krepl a v roce 1991 ing.Jan Zemánek.
V tomto období družstvo řeší organizační změny ve struktuře družstva, restituční
nároky a následovnou transformaci družstva ze zákona.
Rozhodnutím členské schůze byly založeny akciové společnosti:
- Sever,a.s., Brno,
- Limbex,a.s., Kateřinice
- POLI, a.s.,Valašské Meziříčí – Krhová,
s vkladem kapitálu, který je tvořen nemovitými prostředky družstva.
Došlo k realizaci některých pronájmů celých výrobních provozoven,
bylo vybudováno malé nákupní středisko v budově ústředí družstva v Liptále.
Stávající výrobní sortiment tvoří hlavně :
- textilní výrobky – karnevalové kostýmy, spodní prádlo,apod.
- dřevařské výrobky – postýlky, ohrádky, sedačky, apod.
- obalové fixace z polystyrénu, drobná kovovýroba.

LIPTA Liptál

  
Obecní rada byla seznámena s žádostí pana Miroslava Žůrka č.p.158, ze dne 3.4.
o odstoupení z funkce člena Obecního zastupitelstva v Liptále.
Obecní rada vzala na vědomí tuto skutečnost a za člena Obecního zastupitelstva
prohlásila pana Zdeňka Vaculíka č.p. 178, jako prvního náhradníka za Sdružení
nezávislých kandidátů I.
Po té, co funkci nepřijal, jmenovala na uvolněný mandát v Obecním zastupitelstvu
pana Jaroslava Smilka, č.p.447.

Změny v OZ

  
Tyto 27. Liptálské slavnosti byly zahájeny již v pátek 23.srpna družebním
společenským večerem a pokračovaly pak dvěma, kupodivu prosluněnými dny
uprostřed letošního plačtivého léta, v nichž se uskutečnilo sedm samostatných
programových bloků a vystřídalo všech 13 pozvaných folklórních souborů.
Dvě dechové hudby / Polančanka a Kotáranka / dotvořily festivalovou atmosféru
při nočních tanečních zábavách.
Nelze opomenout ani divácky atraktivní vystoupení dvou skupin zlínských
mažoretek a /dá se říci, že v Liptále již tradiční / vypuštění horkovzdušného
balónu.

Liptálské slavnosti

V rámci festivalu byla dále otevřena výstava batiky z dílny paní Kristové z Brna a
ukázky řezbářských prací valašských řezbářů přímo v areálu při jejich náročné
umělecké práci.
Setkání zástupců souborů, pořadatelů a hostů u starosty obce na radnici
v přátelské a pohostinné atmosféře potvrdilo ideový podtext slavností, což
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přirozeně a hezky vyjádřil čestný předseda festivalu a starosta obce pan Miroslav
Vaculík slovy :„Kdyby se lidé na celém světě domlouvali zpěvem a tancem,
nebylo by válek ani násilí.“
Díky za vše milí Liptálští a hodně odhodlání a vytrvalosti do budoucna
Jaroslav Wachtl
/ Z dopisu uveřejněného v Liptálském zpravodaji /

  
V pátek 13.12. 1996 byl slavnostně otevřen společenský sál a zubní ordinace.
Ve slavnostně vyzdobených prostorách se shromáždilo asi 140 lidí, kteří měli
možnost poprvé zhlédnout renovovaný sál s přístavbou. Starosta obce přivítal
hosty a po jeho slavnostním projevu pan Mírný, přednosta Okresního úřadu
ve Vsetíně slavnostně otevřel nově vybudovanou část kulturního zařízení.
Sváteční chvíle zpříjemnilo i vystoupení žáků akordeonového souboru
Základní umělecké školy ze Vsetína pod vedením pana ředitele Žlébka.
Po ukončení oficiální části programu byli všichni pozváni k slavnostním
„švédským“ stolům, připraveným studentkami Rodinné školy ze Vsetína,
pod vedením paní Londové a taky měli možnost si prohlédnout všechny nové
prostory, včetně zubní ordinace. Tam každého překvapilo nejnovější vybavení
i informace, že Mudr. Jaroslav Procházka bude ordinovat již od ledna 1997.
K poslechu i tanci pak hrála Minidechovka CK Valašky z Růžďky.

Otevření
společenského
sálu

  
Letos se naši spoluobčané sešli poprvé v nových prostorách společenského sálu.
Program brněnských umělců s názvem „Možná přijde i kouzelník, zhlédlo asi
140 přítomných, kteří si po krátkém projevu starosty obce připili na šťastné a
spokojené Vánoce.
Všichni byli pak pozváni k prohlídce zubní ordinace a také vystavených řezeb,
kterév Liptále zůstaly jako výsledky řezbářských dnů pořádaných letos při
Liptálských slavnostech.
K poslechu, tanci, dobré náladě i dobrému pohoštění pak zahráli pan Gojný a pan
Vychopeň.

Vánoční beseda
s důchodci

  
Přehled větších akcí za uplynulý rok :
- Rekonstrukce kulturního zařízení.
- Dokončení I.etapy chodníků před poštou a č.p. 80.
- Vybudování chodníků před správní budovou Lipty,v.d.Liptál
- Oprava komunikace do Kopřivného a Lopuníku
- Vybudování autobusové zastávky v Lůžku /plochy/
- Opravy a rozšíření veřejného osvětlení

Přehled akcí
za uplynulý rok
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-

Vysílač ČT 2.
Zakoupení multikáry.
Geometrické zaměření obce.
Nákup šedesáti nádob na domovní odpad.
Vybavení sálu /starší stoly, židle, nový sporák, nádobí./

  
Začátek roku byl charakteristický dlouhou a tuhou zimou trvající až do poloviny
měsíce dubna. I když zásoby krmiva, zejména jaderného, byly dostatečné, rozhodl
hospodář o zakoupení dalších 15q granulovaného krmiva zhotoveného
v zemědělském družstvu Janová a v přikrmování zvěře jsme pokračovali až
do poloviny měsíce dubna.
Tím jsme srnčí zvěř zachránili. V okrese Vsetín uhynulo tuto zimu několik set
kusů srnčí zvěře, v našem sdružení však byly ztráty minimální. To nám umožnilo
naplánovat k odlovu dokonce větší množství zvěře, než v loňském roce a lovili
jsme největší množství srnčí zvěře ze všech honiteb v okrese Vsetín.
Díky tomu, že se stabilizoval výskyt dančí zvěře v honitbě, bylo přikročeno
k naplánování odlovu 2 ks. Bylo to poprvé v historii liptalské myslivosti.
Byl učiněn ještě jeden pokus s vypuštěním bažantí zvěře v množství 32 ks
do volnosti.
Byl to asi poslední pokus, protože vše nasvědčuje tomu, že tato zvěř nemá
v honitbě vhodné životní podmínky.
V roce 1996 bylo uloveno . 63 ks srnčí zvěře, 2 daňci, 1 ks zvěře černé, 4 lišky,
4 kuny, 9 zajíců.
Členská základna zůstala beze změny,tj. 35 členů. K dispozici bylo 6 lovecky
upotřebitelných psů.
Myslivecká zařízení : 54 krmelců, 3 zásypy, 34 posedů.
Pro přikrmování zvěře v zimním období bylo zajištěno 65q sena, 30q ovsa,
5q ječmene, 5q pšenice, 100 pytlů sušených jablečných výlisků.

Myslivci

  

Rozpočet :
Vodní hospodářství
Odvoz domovního odpadu
Ochrana přírody
Lesní hospodářství
Mateřská škola
Základní škola
Hasiči
Vnitřní správa

Příjmy :
48 000
99 000
1 165 000
55 000
380 000

Výdaje :

Hospodaření

47 000
178 000
1 000
697 000
277 000
960 000
43 000
2 444 000
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Výstavba místních komunikací
Ostatní činnost v dopravě
Nájem nebytových prostor
Učitelská bytovka
16 BJ – důchodci
Dopravní obslužnost
Pohřebnictví
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Ostatní služby MH
Rekonstrukce sálu
Úvěr rek sálu
Čištění místních komunikací
Ostatní nahodilé příjmy
Příjmy z prodeje majetku
Daň ze závislé čin. 10%
Daň ze závislé čin. 20%
Daň z příjmu F.O.
Daň z příjmu P.O.
Daň z příjmu obce
Daň z nemovitosti
Hrací automaty
Správní poplatky
Místní poplatky – psi
Znečištění ovzduší
Odnětí půdy
Čistírna
Kultura
Vydání kazety
Příspěvek na kostely
Bankovní úroky, poplatky
Jiný příjem
Poplatek úroku
Veřejná zeleň
Dotace OKÚ Vsetín
Dotace na kulturu
Dotace na důchodce
Dotace na volby
ČT 2
Obnova vesnice – projekt
Příspěvek na žáky
Převod zůstatku 95
Český červený kříž
Vklad soc. fond
Užívání veř. prostranství
Vyrovnání. min. období ZŠ
Půjčka OKÚ Vsetín
CELKEM

846 000
225 000
379 000
29 000
91 000
3 000

951 000
2 700 000
127 000
23 000
350 000
705 000
1 888 000
1 646 000
470 000
270 000
100 000
17 000
10 000
9 000
9 000
31 000
170 000
50 000
18 000
9 000

5 000
50 000
141 000
3 000
25 000
147 000
376 000
1 834 000
2 700 000
91 000

470 000

34 000
345 000
50 000
8 000
7 000
8 000
26 000

216 000
29 000
15 000
29 000

165 000
875 000
170 000
48 000
25 000

29 000
37 000
29 000
75 000
16 000

170 000
48 000
11 000

500 000
13 998 000

12 596 000
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Narození
V tomto roce se narodilo 19 dětí,

z toho 15 chlapců
4 děvčata.

  
Úmrtí
Rozloučili jsme se s 18 spoluobčany.
Nejstarší byla :
Obadalová Marie, č.p. 265
Chmelař Jiří, č.p. 283

narozena : 17.9.1907
narozen : 15.11.1944
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Rekapitulace 1996

1. Volby
2. Stavba sborového sálu
3. Otevření sborového sálu
4. Lipta Liptál
5. Změny v Obecním zastupitelstvu
6. Liptálské slavnosti
7. Otevření společenského sálu
8. Vánoční beseda s důchodci
9. Přehled větších akcí za uplynulý rok
10. Myslivci
11. Hospodaření
12. Narození
13. Úmrtí

str. 57.
58.
58.
59.
59.
59.- 60.
60.
60.
60.- 61.
61.
61.- 62.
63.
63.
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1997
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Na celém území Moravy a přilehlé části východních Čech vypukly 7.7.1997
katastrofální povodně, způsobené přívalovými dešti. Dva dny před tím na severu
mohutně pršelo.
Šestého dne voda odřízla první obce na Bruntálsku.
Troubky, symbol povodňového dramatu, lehly v noci ze 7. na 8. července.
Nedaleko Suchdolu nad Odrou na Novojičínsku vykolejil na povodní podemleté
trati rychlík jedoucí do Ostravy. Neštěstí si vyžádalo 22 zraněných / 7 těžce,
15 lehce/.
Někdo říká sto a někdo přisazuje - tisíc let nezažila tato země takový útok
přírody. Voda vtrhla do 538 měst a vesnic v 34 okresech, vzala život padesáti
lidem, sebrala 26 mostů, zcela zničila 1 416 rodinných domů a 1 563 bytů.
Utopila 190 000 slepic, 5 500 králíků a 3 200 prasat.
Zatopené školy, nemocnice, továrny, silnice, železnice, ztracené majetky několika
generací a naděje na rozkvět právě započaté živnosti.
Šedesát miliard korun pod vodou, ale daleko horší je děs tisíců lidí, kteří nikdy
nezapomenou na hrůzu, kterou prožili, ale snad ani na pomoc, kterou jim nabízeli
neznámí lidé.

Stoletá voda


V našem regionu začala být situace kritická již z neděle na pondělí /6.-7.7./,
kdy začala přetékat přehrada Bystřička a Bečva se rozlila v nížinách tak,
že zaplavila na více místech silnici mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím
/ bylo přerušeno zásobování- pošta, mlékárny, apod./.
Naši obec však nejvíce postihla velká voda v noci z pondělí na úterý / 7.-8.7./,
kdy byl déšť tak prudký a vydatný, že zaplavil koryta potoků až po okraj a v dolní
části obce se rozlil i do zahrádek. Proud vody byl velmi silný a bral s sebou menší
lávky, betony zpevňující břehy a všechny předměty uskladněné v blízkosti
potoku, rozšířil a prohloubil koryta potoků.
Velký splav u hřbitova byl téměř odplaven a koryto se prohloubilo o 1,5m. Voda
podemlela břeh směrem k silnici, a ten se již částečně sesunul.
Sesuvy půdy vlivem podmáčení byly u nás na více místech, ale tak velký a
kritický jako ve Lhotě nad domem rodiny Zgarbové, u nás nebyl. /Utržený břeh
tam zboural hospodářskou budovu sousedící s rodinným domem a pro hrozící
další sesuv se musela rodina vystěhovat/
Proud vody, který tekl v našem, jindy téměř vyschlém potůčku nás všechny
překvapoval a lekal, ale to nebylo nic ve srovnání se stavem vody na Opavě, Odře,
Bečvě a hlavně Moravě.
S účastí a slzami v očích jsme sledovali časté zprávy v televizi a přemýšleli
o vhodné pomoci postiženým.

Povodně u nás


Obecní zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání dne 21.7. rozhodlo o
uspořádání veřejné sbírky na pomoc konkrétní obci postižené povodní – obci
Domašov u Jeseníku.
Sbírka byla ukončena 18.8. a částka 44 440,- Kč byla zaslána obci Bělá pod
Pradědem, pod kterou Domašov patří.

Sbírka „Povodeň“
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Závěr roku, kdy prezident Václav Havel jmenoval po pádu vlády Václava Klause
/30.11. / premiérem Josefa Tošovského, byl jenom výsledkem patové politické
situace, která vládla v České republice již od voleb v červnu 1996. Vše provázely
vážné rozpory jak ve vládní koalici, tak především v rozpolcené ODS.
Navíc ani ekonomická situace nebyla již tak dobrá, jako v minulých letech.
O propadu svědčily nejenom dva „balíčky úsporných opatření“, které republiku
i tak nakonec nespasily, ale i pokles dlouhá léta poměrně pevné domácí měny.
Problémem bylo, že se nepodařilo splnit ani předpokládané hospodářské ukazatele
a proto byla ve výhodě sociální demokracie a její předseda Miloš Zeman, který
pod vlivem situace na konci roku vyžadoval předčasné parlamentní volby.

Pád vlády

  
Parlament České republiky schválil návrhy na obecní znak a prapor. Oba
předložené návrhy zhotovil v loňském roce Jiří Louda.
Návrh znaku obsahuje stříbrný štít, ve kterém je červené srdce prostřelené zlatým
šípem. V modré hlavě znaku jsou tři stříbrné květy zvonku.
Prapor tvoří dva svislé pruhy, žerďový modrý a vlající bílý, v poměru 1 : 2.
V modrém pruhu jsou tři bílé květy zvonku a v bílé části je umístěno červené
srdce.
Ve svém zdůvodnění uvádí Jiří Louda, že na obecní pečeti z 18. století je
vyobrazeno srdce bez štítu šikmo prostřelené šípem. Německé jméno obce bývalo
Liebensthal, tj. Údolí lásky a není vyloučeno, že s tímto názvem souvisí také
vyobrazené srdce na výše zmíněné pečeti. Prostřelené srdce se stalo pro obyvatele
Liptálu symbolem, který se neoficiálně stále užívá. Proto je ponecháno i v návrhu
obecního znaku. V hlavě štítu jsou pak umístěny tři květy zvonků, které jsou
typické pro flóru celého okolí Liptálu. Podobné květy byly vyryty i na staré
obecní pečeti.

Znak a prapor obce

Starosta obce Miroslav Vaculík převzal dne 18.11. z rukou předsedy vlády
poslanecké sněmovny ing. Miloše Zemana rozhodnutí o udělení znaku a praporu
obci Liptál.
  
Naše obec se aktivně zapojila do letošního ročníku soutěže Vesnice roku 1997 a
Programu obnovy vesnice vůbec.
Nejen proto, že se u nás po roce 1989 již hodně zbudovalo, ale i proto, že věříme
v budoucnost venkova a nepodléháme zjednodušeným a v poslední době často
ventilovaným názorům o odumírání venkova.
V této soutěži jsme se umístnili na druhém místě / za obcí Slatina, okr. Nový
Jičín /,
a získali jsme „Modrou stuhu“ k obecnímu praporu.
Toto ocenění získaly obce, v nichž se výrazně prohloubila kvalita společenského
života, neboť především venkovská kultura, hloubka lidských vztahů a vědomí
kořenů činí vesnici jedinečnou.

Soutěž
„Vesnice roku.“
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Ve dnech 31.května a 1.června se v kulturním areálu uskutečnily X. dětské
folklórní dny. Divákům se představilo 15 dětských souborů nejen z České
republiky, ale i Běloruska, Slovinska a Rumunska. Nejexotičtějším hostem však
byl soubor z Indonézie, složený z dětí diplomatů zastupujících tuto ostrovní zemi
v 18. evropských státech. Všechny tyto děti navštěvují v Praze školu, která je
jedinou indoevropskou školou v Evropě.

Dětské folklórní
dny

  

Letošní 28.Liptálské slavnosti, byly kromě tradičně bohatého programu
vystupujících souborů doplněny slavnostním shromážděním u příležitosti
20.výročí otevření nové budovy Základní školy v Liptále.
Hosty uvítaly děti svým programem písní a tanců na improvizované scéně
hlavního schodiště / z důvodu špatného počasí /.Potom si všichni prohlíželi třídy
vyzdobené výrobky, výkresy a zajímavostmi ze školní činnosti.
Nechyběl ani archív fotografií pedagogů a třídních kolektivů z uplynulých let.
Atraktivní byla i výstavka našich absolventů, dnes již dospělých a úspěšných
výrobců užité i zahradní keramiky, dřevěných hraček, modelů automobilů,
malovaného skla a čalouněného nábytku.

20.výročí ZŠ

Program Liptálských slavností začal v pátek 29.8. družebním večerem a celé
další dva dny byly bohatě vyplněny programem přítomných souborů z České
republiky, Slovenska, Polska, Řecka, Indonézie, Itálie i Polynézie – Království
tonga.
Všechny tyto soubory diváky zaujaly, ale snad proto, že jinak, na ně nejvíce
zapůsobilo vystoupení Jakarty z Indonésie. Představili hru na angklung – tradiční
instrumentální hudbu na bambusové nástroje, klasické tance celého indonéského
regionu a sborový zpěv. Působivé bylo i vystoupení královské kulturní skupiny
z Království tonga. Předvedli tradiční tance a zaujali tancem nové tradice.
Zpestřením bohatého programu byly i letos mažoretky ze Zlína, start
horkovzdušného balónu, půlnoční ohňostroj a účast hostujících souborů
na bohoslužbách v Římsko-katolickém i Českobratrském evangelickém kostele.

Liptálské slavnosti

  

V květnu byl proveden v naší obci poprvé svoz velkoobjemového odpadu firmou
KAMEEKO z Ostravy. Tato akce byla úspěšná a pomohla zlikvidovat našim
občanům velké množství nebezpečného odpadu, který by mohl možná skončit
někde na černé skládce.
Obec uhradila 54 000,-Kč, ale pomohla občanům uklidit a zabránila znečistění
prostředí. Svoz těchto odpadů chce obec pořádat každoročně.

Svoz odpadu
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Od jara tohoto roku probíhaly výkopové práce pro položení rozvodných kabelů
Telekomu a na podzim začalo zapojování přihlášených účastníků.
Do konce roku byli zapojeni téměř všichni, mimo vzdálené lokality – Lopuník,
Hluboké, Kopřivné, Háj, Lůžko, kde je nutné dokončit vedení vodičů po sloupech.

Telefonizace

Vzhledem k tomu, že Obecní úřad odmítl snížit nájemné za používání prostor
ZvŠI v ZŠ, bylo vyvoláno jednání, jak tuto situaci řešit.
Vzhledem k tomu, že Obecní úřad odmítl snížit nájemné na používání prostor
ZvŠI v ZŠ bylo vyvoláno jednání, jak tuto situaci řešit.
Nájem 380 000,- Kč byl vysoký, a proto Školský úřad ve Vsetíně na návrh vedení
školy přistoupil na variantu, aby se z bývalého chlapeckého domova
rekonstruovala budova školy.
Stavební firma Presto-in začala s rekonstrukcí a měla nelehký úkol – škola měla
začít provoz již 1.9.97. Konec školního roku byl ve znamení stěhování. Základní
školu jsme museli opustit k 30.6. a protože stavba ještě nebyla dokončena museli
jsme veškeré zařízení umístit do obou domovů. Vzniklo nám tedy dvojí stěhování,
i když hodně pomáhaly děti, hodiny navíc, které tomu všichni pracovníci
věnovali, nikdo nespočítá. Těžko se nám loučilo s pěkným prostředím v ZŠ,
kde jsme byli od roku 1983, ale už jsme se těšili na školu novou.
Mgr. Alena Suchánková, ředitelka ZvŠI v Liptále.

Nová škola
ZvŠI

  
Jako obvykle se žáci naší základní školy zúčastnili školního kola olympiády
v JČ, školního kola konverzační soutěže v JA a JN, bylo upořádáno školní kolo
recitační soutěže a do okrskového kola postoupilo 8 žáků / žákyně 9.třídy v něm
obsadila 4.místo /.
Tradičně se naši žáci účastní soutěže Mladý historik. V okrskovém kole obsadili
7.a11.místo. Dopravní soutěže se ve školním kole zúčastnili všichni žáci
5.-9.třídy. v okrskovém kole naše družstva obsadila 1.a 2.místo, v okresním
2.a 3.místo.
Velmi oblíbenou hrou dětí je vybíjená. Družstvo děvčat 6.a 7.třídy obsadilo
v okrskovém kole 3.místo, družstvo chlapců 4.a 5.třídy 2.místo, tito chlapci pak
v okresním kole obsadili pěkné 4. místo.
V dubnu se 6 žáků se svými výtvarnými pracemi zúčastnilo soutěže ke Dni
Země.
Z těchto žáků byli oceněni čtyři.
Školní družina pod vedením p.vychovatelky Petry Pilné rozšířila svou zájmovou
činnost o výtvarný kroužek. Také někteří rodiče se rozhodli ve volném čase
pracovat s dětmi. Paní Kolajová vedla kroužek dovedných rukou a pan Kašpárek
kroužek střelecký. Na škole pracovalo 10 kroužků výpočetní techniky, které vedli
studenti Masarykova gymnázia za Vsetína.
Ve spolupráci s Obecním úřadem a Mateřskou školou v Liptále byl uspořádán
podzimní pochod s broučky u příležitosti 28.října. Tato akce byla velmi kladně
přijata dětmi rodiči i ostatní veřejností a podobně byl hodnocen i „Živý betlém“
připravený před Vánocemi.

Základní škola
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Mimo pravidelné předplatné byla navštívena další tři divadelní představení
A zúčastnilo se jich 222 žáků. Během roku asi 110 žáků zhlédlo 3 výstavy
výtvarných děl a loutek. Všichni žáci se zúčastnili čtyř výchovných koncertů a
nejvíce byl ceněn výchovný koncert cimbálové muziky Réva. V průměru každý
žák naší školy zhlédl expozici některého muzea nebo navštívil Státní okresní
archív ve Vsetíně.
O prázdninách 10 dětí ze ŠD strávilo týden na táboře v Huslenkách.
Velkou společenskou událostí bylo ukončení kursu společenské výchovy a
tance, který pro žáky 8.a 9.třídy v Základní škole připravili manželé Šmigurovi.
Ve slavnostně vyzdobeném sále kulturního zařízení se v pátek 28.11. sešli učitelé,
rodiče, prarodiče i známí, aby se podívali, jak se z dětí pomalu stávají „dámy a
pánové“.
K dobré atmosféře přispělo vystoupení vsetínského Tancklubu a bohaté
občerstvení připravené Sdružením rodičů a přátel školy.

Taneční

V sobotu 6.12. uspořádala Komise pro občanské záležitosti tradiční besedu
s důchodci. Sváteční náladu ve vánočně vyzdobeném sále umocnilo vystoupení
ženského pěveckého souboru Polajka z Rožnova pod Radhoštěm. Líbivé písně
střídalo humorné vyprávění a ke koledám se na závěr přidali všichni diváci.
Tím však program nekončil a překvapením pro hosty i pořadatele bylo vystoupení
znovu secvičené dechovky, složené většinou z místních důchodců. Lidové písně
v jejich podání vyzvaly ke zpěvu i k tanci.

Beseda s důchodci

  

V neděli 14.12. se v kulturním zařízení uskutečnil vánoční koncert, který
uspořádaly všechny skupiny SVPT Lipta Liptál.
Jen krátce. Ti, co nepřišli, neviděli, jak to kdysi chodilo na vánoční svátky i v těch
nejchudších rodinách na Valašsku, jaké se dodržovaly zvyky, přástky, jak se
děkovalo hospodáři, jak on a hospodyně nezapomněli v tyto sváteční chvíle ani
na nejmenší zvířátko svého hospodářství, jaké měly děcka tehdy ozdoby, cukroví,
dárky, jak se bavila mládež. A neslyšeli ani překrásné koledy, které s až
neuvěřitelným počtem účinkujících v našich krásných krojích zpívali všichni
v sále.
Toto všechno, prostředí, výzdoba, zpěvy, kroje, účinkující od těch opravdu
nejmenších až po ty nejstarší, kteří nám všem přinesli v dlaních plamínky svých
svíček, aby v tento vánoční čas rozsvítili a probudili i v nás jen to dobré, vyvolalo
jistě u všech přítomných podivné chvění kolem srdíčka.
Do Liptalského zpravodaje napsala Jana Vráblíková.

Valašské vánoce
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Ve dnech 12.12. a 13.12. předvedly děti ZvŠI v Liptále v místním Římskokatolickém kostele „Valašskou lidovou hru“, kterou s nimi nastudoval režisér
brněnského divadla „V7 a půl“ pan Matěj Růžička spolu s paní Danou
Zaoralovou.
Těmto dětem se věnovali zdarma, ve svém volném čase a výsledný dojem předčil
všechna očekávání.
Děti nás svými výkony v dobrém slova smyslu překvapily.

Vánoční hra

  

Od začátku tohoto roku bylo nové kulturní zařízení u Obecního úřadu využíváno
na veřejné i soukromé akce.
Byly zde uspořádány dva plesy / Rodičovský, Valašský /,
tři zábavy / dvě pořádal Petr Vaculík a jednu TJ Start jako Štěpánskou /,
dvě představení / Varieté Praha a pohádka Šípková Růženka v rámci
besídky MŠ /,
také výroční schůze a semináře SVPT Lipta.
Šestkrát během roku bylo kulturní zařízení využito k soukromým akcím /
k oslavám životních výročí /, ale to hlavně přísálí a kuchyň.

Kulturní zařízení

  

V roce 1991 se rušily staré členské knížky a měnily za nové. V té době bylo u
prodejny „Hořansko“ 175 členů, u prodejny „Střed“ 149 členů a u prodejny
„Dolansko“ 109 členů - celkem 433 členů.
K transformaci SD Jednota k 10.10.1992 zůstalo 217 členů.
Počet členů se stále mění. K 1.8.1997 je 185 členů. / Jsou jen dvě prodejny./
U prodejny „Střed“ 159 členů, u prodejny „Dolansko“ 26 členů.
Náš členský výbor se zmenšil úmrtím J.Tkadlece a nemocí M.Geržové. Zůstává
již jen V. Sládečková a M.Gavendová.
Je to vlastně informační výbor. V poslední době jsme navštěvovali členy a
„Kupónovými listy“ na nákup slevněného zboží, což neplní účel, pro který se tato
práce dělá.
Naší snahou bylo vždy, aby byly prodejny v dobrém technickém stavu.
Byla vyměněna střecha u prodejny „Dolansko“. Nová střecha je spádová a
oplechovaná, neboť do stávající teklo již od postavení. Byly natřeny dveře
do skladu a konstrukce střechy, zhotoven plot.
U prodejny „Střed“ byla natřena střecha a okna. V této prodejně byla dlouhá léta
vedoucí p.Koutná, která jediná měla pochopení pro naši práci.
V současné době není mezi lidmi ochota něco udělat zdarma jen tak pro dobro
obce.
Sládečková Vlasta, předsedkyně členského výboru Jednoty

Zpráva členů
výboru
Jednoty Liptál
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Tento rok byl velmi úspěšný zejména pokud jde o odlov zvěře.
Stavy zvěře se začaly zvyšovat, bylo nutné přistoupit k její redukci zejména
s ohledem na nebezpečí zvýšení škod okusem lesních kultur. Proto bylo
naplánováno k odlovu
70 ks srnčí zvěře. Dančí zvěř se objevila v honitbě v počtu 8 – 12 ks, byl
naplánován odlov 3 kusů.
Mimořádně se nám dařilo po delší době v odlovu zvěře černé. Podařilo se nám
ulovit celkem 11 ks. Méně se nám dařilo při odlovu zvěře vysoké, i když ta se
v honitbě vyskytovala. /Svědčí o tom dva kusy sražené autem – jelen a laň./
V roce 1997 bylo tedy uloveno :
70 ks srnčí zvěři, 1 daňek, 1 daněla, 1 daňče, 11 ks zvěře černé, 4 lišky, 4 kuny,
5 zajíců.
Celková produkce zvěřiny dosáhla 1 514 kg, což představuje 0,93 kg na 1 ha
honební plochy. To je absolutní rekord jak v historii nového, tak i dřívějšího
sdružení. Odlov zajíců mohl být ještě vyšší, nebyl však povolen ONV Vsetín
z kolegiality k okresům na Moravě, které byly postiženy povodněmi.
Počet členů klesl na 32. Projevuje se generační problém. Řada myslivců je
v důchodovém věku, chybí příliv mladší krve.
Za škody na obilí způsobené černou zvěří bylo uhrazeno 1 000,- Kč.
Pro přikrmování zvěře v zimním období bylo zajištěno : 65q sena, 1q pšenice,
30q ovsa, 30q řepy, 0,5q medikovaného krmiva, 100 kg soli.

Myslivci

Myslivost není pouze chození s flintou a střílení, hlavní náplní činnosti myslivce
je péče o zvěř, její ochrana. Této činnosti věnují myslivci desítky hodin svého
volného času.

  

Rozpočet :
Vodní hospodářství
Odvoz domovního odpadu
Ochrana přírody
Lesní hospodářství
Sdružení fin.prostř. – mapa
Mateřská škola
Školní jídelna při MŠ
Základní škola – jídelna
Sbor dobrovolných hasičů
Vnitřní správa
Místní komunikace – údržba
Dopravní obslužnost
Ostatní činnost v dopravě
Nájem nebytových prostor
Bytovka č.p. 433
16 BJ čp. 463

Hospodaření
86 000
79 000
20 000
1 167 000
62 000
147 000
14 000

222 000
38 000
124 000

29 000
217 000
39 000
529 000
5 000
300 000
169 000
1 016 000
28 000
2 675 000
149 000
331 000
34 000
2 000
83 000

71

Pohřebnictví
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Ostatní služby MH
Čistírna
Splátka úroku
Ostatní nahodilé příjmy
Příjem z prodeje majetku
Daň – závislá činnost : 20% okres.výnosu
Daň – závislá činnost : 10% podle sídla
Daň z příjmu práv. osob
Daň z příjmu fyz. osob
Daň z příjmu obce
Daň z nemovitosti
Správní poplatek – automaty
Místní poplatky – psi
Znečištění ovzduší
Užívání veřejného prostranství
Kultura celkem
Letní kino
Dětská den
Liptálské slavnosti
Ostatní činnost v kultuře
Beseda s důch., vítání občánků
Knihovna
Bankovní úroky, dividendy
Prodej a výkup pozemků
Úřad práce – příspěvek na mzdu
Soc. dávky na inv. Dopravu
Péče o staré občany
Obnova vesnice – dotace
Projekt plynofikace
Dotace OKÚ
Dotace OKÚ – povodeň – I.část
Dotace OKÚ – povodeň – II.část
Dotace OKÚ – kulturní zařízení
Dotace – most Kopřivné
Dotace OKÚ – silnice
Dotace min. zemědělství
Příspěvek na žáky MěÚ
Příspěvek na kostely
Převod zůstatku
Úvěr
Mzda prosinec97
Zůstatek soc. fondu
Vratka el.energie
Soc. fond čerpání
Proúčt. Hosp. výsledku

28 000
31 000
74 000
800 000
400 000
1 360 000
1 635 000
397 000
250 000
59 000
11 000
10 000
109 000
482 000
29 000
151 000
302 000

17 000
73 000
251 000
20 000
69 000
10 000

29 000
110 000
973 000
33 000
476 000

397 000

680 000
41 000
60 000
136 000
411 000
32 000
20 000
49 000
20 000
70 000
56 000
71 000

281 000
171 000
281 000
500 000
70 000
44 000
27 000
123 000

171 000
42 000
500 000
70 000
44 000
27 000
12 000

1 400 000
300 000
18 000
20 000
51 000
1 007 000

300 000
-123 000

72 000
1 007 000
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Splátka úvěru
11 092 000

10 721 000

V tomto roce se narodilo 12 dětí, z toho 5 chlapců
7 děvčat.

Narození

  
Rozloučili jsme se s 12 spoluobčany.
Úmrtí

  

Rok 1997 byl bohatý na srážky, z nichž největší množství spadlo v době povodní
na začátku července.
Zvláštní byl déšť dne 15.8. v dopoledních hodinách, kdy pršelo velmi vydatně
/ i s velkými kroupami /, ale jen v horní části obce.
Teplé letní počasí převažovalo až do září a teplý, slunečný podzim vydržel až do
poloviny října. 16.10. začaly mrazy a 24.10. padal první sníh.
Souvislá sněhová přikrývka /asi 20 cm / napadla 22.11.,ale sníh opět stál.
V polovině prosince byly větší holomrazy, ale až do Vánoc bylo pak teplo a
sluníčko přes den připomínalo spíše jaro, než Vánoce.

Počasí
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Rekapitulace 1997

1. Stoletá voda
2. Povodně u nás
3. Sbírka „Povodeň“
4. Pád vlády
5. Znak a prapor obce
6. Soutěž „Vesnice roku“
7. Dětské folklorní dny
8. 20. výročí Základní školy
9. Liptálské slavnosti
10. Svoz odpadu
11. Telefonizace
12. „Nová škola“ ZvŠI
13. Základní škola
14. Beseda s důchodci
15. Valašské vánoce
16. Vánoční hra
17. Kulturní zařízení
18. Zpráva členů výboru Jednoty Liptál
19. Myslivci
20. Hospodaření
21. Narození
22. Úmrtí
23. Počasí

str. 61.
61.
61.
62.
62.
62.
63.
63.
63.
63.
63.
64.
64.
65.
65.
65.
66.
66.
66.- 67.
67.- 68.
69.
69.
69.
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1998
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Poprvé se konaly troje volby v jednom roce, a z toho dvoje poprvé v jednom
termínu – komunální a senátní. Poprvé se také konaly mimořádné volby
do Poslanecké sněmovny.
Poprvé po listopadu 1989 se do vlády dostala levice. Poprvé po desítkách let se
do vlády nedostali lidovci.
Poprvé po šesti letech ve volbách totálně propadli republikáni. A poprvé dvě
nejsilnější strany uzavřely dohodu o rozdělení moci.
/ČSSD = 32,3%, ODS = 27,7%, KSČM = 11%, KDU-ČSL = 9%,
Unie svobody = 8,6% /

Volby

  

Dvakrát za uplynulý rok se prezident Václav Havel ocitl v bezprostředním
ohrožení života. Nejprve to byl nebezpečná zánět tlustého střeva, ale po operaci
na innsbrucké klinice komplikovaly jeho uzdravování jeho chronicky nemocné
plíce. Pak /4.srpna / postihla Václava Havla silná porucha srdečního rytmu, kterou
se po dvou hodinách podařilo odstranit. Pravděpodobnou příčinou vážného stavu
byla infekce, která v předchozích dnech zasáhla část plic.
Prezident Václav Havel byl v roce 1998 často více pacientem než prezidentem.
Jeho organismus natolik sužovaly nemoci, že na nemocničním lůžku strávil téměř
čtvrt roku a další týdny rekonvalescence na zámku v Lánech.

Prezident

  

Volby do zastupitelstva proběhly ve dnech 13.a 14.listopadu.
Na 15 zastupitelských míst kandidovalo 31 kandidátů z 5 volebních stran.
Hlasovací lístek – příloha 98/…
Seznam kandidátů – příloha 98/…
Volby probíhaly podle volebního zákona č.152/1994 Sb. A výsledky byly
zpracovány podle Metodických pokynů a pomocí programu na PC Českého
statistického úřadu.
Vyhodnocením bylo zjištěno, že podle přiděleného počtu hlasů bude
v zastupitelstvu :
za Českou stranu národně sociální
- 2 členové,
za sdružení nezávislých kandidátů „Liptál“ - 4 členové
za nezávislé kandidáty
dvakrát jeden člen
za Nezávislé politické hnutí
- 7 členů
/Výsledky na Hlasovacím lístku – příloha 98/…

Volby
do zastupitelstev
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Dne 23.11.proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného Obecního zastupitelstva
pro volební období 1998 – 2002. Na tomto zasedání byli zvoleni :
starosta : Miroslav Vaculík, Liptál 25
/ pro : 11, proti : 3, zdrželo se : 0, neplat.:1 /
zástupce starosty : Anežka Evjáková, Liptál 344
/ pro : 10, proti : 4, zdrželo se : 1 /
tři členové rady : Alois Kovařčík, Liptál 40 / 9 hlasů /
Ladislav Michálek,ing.,Liptál 241 / 8 hlasů /
Josef Lukáš, Liptál 443 / 8 hlasů /
ostatní členové obecního zastupitelstva :
Hynek Kovařík, Liptál 199
Jaroslav Hruška, Liptál 304
Petr Vaculík, Liptál 418
Věra Geržová, Liptál 325
Věra Halová, Liptál 294
Eva Krausová, Liptál 66
Josef Fendrych, Liptál 289
Milan Bořuta, Liptál 457
Jiří Oborský, Liptál 174

  
Na druhém veřejném zasedání nového zastupitelstva dne 21.12.1998 zhodnotil
pan starosta uplynulé volební období a úspěchy, kterých bylo dosaženo při plnění
jednotlivých bodů volebního programu.
/ Příloha 98/…../

Zpráva o činnosti
za volební období
1994-98

Jeho projev byl působivý, neboť jsme si uvědomili, co všechno se v obci
vybudovalo a zlepšilo. Bylo vidět dojetí a radost u mnoha návštěvníků této
slavnostní schůze, a dokonce i u těch, kteří tak často práci starosty kritizovali.
Pak pan starosta nastínil situaci, ve které začínáme nové volební období a jeho
nejdůležitější úkoly.
  

Obcí byl podepsán dodatek smlouvy č.2. s Báňskými projekty Valašské
Meziříčí o rozšiření mandátní smlouvy na dokončení dosud nevyřízených
vyjádření vlastníků pozemků souvisejících s plynofikací obce.
Podle informací ing. Chytila 9 vlastníků podalo záporné vyjádření, 53 vlastníků
se dosud nevyjádřilo. Je nutné vlastníky pozemků navštívit a jednáním pokud
možno dospět k pozitivnímu řešení.

Plynofilace
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Dojde k navýšení finančních prostředků cca o 28 000,- Kč
Naše obec poskytla finanční příspěvek obci Lhota na zahájení svého územního
řízení plynofikace. /Lhota bude od příštího roku samostatnou obcí a formality
s tím spojené oddálí vyřizování plynu nejen ve Lhotě, ale i u nás. /

  
XI. Dětské folklórní dny proběhly ve dnech 5.,6.a7.června. za účasti dětských
folklórních souborů z blízkého okolí, ale i z Brna a dokonce z Benshausenu /SRN/
Vedle tradiční spolupráce s pořadateli Rožnovské Valašky se přidala spolupráce
s Park Hotelem Všemina.
Další novinkou byla soutěž dětských zpěváčků pod názvem :
„O liptálského ptáčka – zpěváčka“.
/ Pozvánka – příloha 98/…../

XI.Dětské
folklórní dny

  
Letošní XXIX Liptálské slavnosti proběhly ve dnech 28.až29.srpna opět za
účasti mnoha našich i zahraničních souborů.
V sobotním odpoledním programu se představily i dětské zahraniční soubory,
při zbojnickém večeru / po startu balónu / kromě hostů ze Sicílie a Rumunska i tři
soubory z Čech.
Nedělní program, kromě tradičního slavnostního průvodu, programu všech
hostujících souborů a vystoupení mažoretek doplnila večerní lidová veselice.
/ Program – příloha 98/…../

Liptálské slavnosti

  
Liptálské slavnosti jsou již za námi a skončila i výstava výtvarných prací,
uspořádaná při této příležitosti. U mnoha návštěvníků se zapsaly nesmazatelným
dojmem vystavené práce p. Jana Řezníka, Vsetín – Jasenka. Právě tento umělec –
amatér zaujal. Zajímavý člověk, milý, usměvavý a skromný, až moc skromný
s ohledem na jeho vystavená díla.
Každého návštěvníka jistě zaujala preciznost řemeslného provedení jeho reliéfů.
Jeho citlivá ruka, inspirovaná bohatými zážitky a vzpomínkami vykreslila dlátem
kouzelné obrazy. Je v nich vidět a cítit vše, co p. Řezníka v mládí obklopovalo a
v čem žil. Postřehy z prostého a přitom bohatého života na venkově, na polích,
v lesích, ale i v prosté kuchyni. Zajímavě je vytvořen portrét sochaře Karla
Řezníka, tak trochu i secesně pojatý, odlišný od všech ostatních prací, ale
působivý. Rovněž zaujal pozoruhodný dvojportrét matky s dítětem. Ale tento
tvůrce se nebál ani námětů sportovních, zcela netradičních. Pojednal lidské tělo
v dynamickém pohybu a to zcela přesvědčivě.
Můžeme panu Řezníkovi poděkovat za jeho přínos do kultury Valašska a popřát
mu, aby toho ještě hodně sdělil svým uměním.
Miroslav Svozil, výtvarník, Havířov

Ohlédnutí za
výstavou

78

Žáci liptalských škol i veřejnost si připomněli 80.výročí vzniku Československa
návratem k tradicím našich předků – vysazováním lip.
Dne 27.října v 10.hod. dopoledne za doprovodu liptálské dechové hudby byly
u hřbitova vysazeny dvě lípy – památné Stromy svobody. Na symbolickém sázení
se podíleli nejen starosta obce, ale i žáci ZŠ a každý kdo měl zájem.
Z projevu pana starosty :
…“Vraťme se proto k tradicím našich předků. Buďme hrdí na svou krásnou zemi,
i na to, že v srdci Evropy opět začínají ožívat demokratické tradice.
My všichni se teď staneme svědky slavnostního vysazení dvou lip.
Věřme, že dorostou stejné krásy a mohutnosti jako ty, které před třemi roky
porazila vichřice. Nechť jsou nám i budoucím generacím připomínkou tohoto
slavnostního dne. Nechť jsou nám symbolem úcty k naší minulosti a víry
v budoucnost našeho národa.“

Oslavy 80.výročí
samostatné rep.

V odpoledních hodinách pokračovaly oslavy v budově Základní školy sportovním
kláním – turnajem ve florbalu. Zúčastnilo se ho 14 tříčlenných družstev.
V 17.hod. se před budovou školy začal řadit tradiční lampionový průvod zvaný
„Pochod broučků“.Zářící oči ve světle lampionů byly odměnou pořadatelům i
doprovázejícím rodičům.
Na závěr oslav ozářil celou náves slavnostní ohňostroj.

  
„Volá OK 2 KPS“
Touto jakoby magickou zaříkávací formulí vysílanou v češtině nebo angličtině
ohlašuje radioklub v Liptále celému světu, že je připraven vysílat na amatérských
pásmech.
Radioklub má své sídlo jednak v zámku, kde se členové scházejí na pravidelných
schůzkách, jednak na Baťkové, odkud se zúčastňují radioamatérských závodů.
Radioamatérská činnost patří technicky k nejnáročnějším koníčkům. Radioamatér
musí zvládnout nejen elektroniku a vysílací techniku, ale musí se naučit provozní
zkušenosti a znát velké množství zkratek a kódů. K tomu dále patří zeměpisné
znalosti, dobrá znalost meterologie, angličtiny a jiných světových jazyků.
Na druhé straně je postupné nabývání těchto vlastností neocenitelnou přípravou
pro praktický život a další odborné vzdělávání.
Většina radioamatérů začíná jako posluchači. Pro tuto činnost je jim přiděleno
pracovní číslo, což je zároveň registrací v mezinárodní radioamatérské rodině.
V běhu času se
Z posluchače stává operátor kolektivní stanice a vrcholem pro každého je složení
zkoušek, získání vlastní značky a možnost účastnit se závodů.
Liptalský radioklub má dlouholetou tradici. U jeho zrodu stáli místní občané,
zvlášť pak Jaroslav Žůrek a dnes již nežijící Aleš Koutný.
Klubovnou radioklubu prošlo za ta léta spousta žáků místní školy a klub vychoval
hodně zájemců o elektroniku a radiotechniku.
Jsme rádi, že ve své práci dále pokračuje, neboť ne každý si může dovolit koupit
vysílací zařízení. Tady mají možnost používat společné radiové vybavení klubu a
pod odborným dohledem se připravit ke zkouškám.

Radioamatéři
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V neděli 13.12. v 15.hod se uskutečnil v kulturním zařízení při Obecním úřadě
vánoční pořad Souboru valašských písní a tanců Lipta „Už je tu zas ten vánoční
čas“.
/ vis.příloha – plakát č. /
V programu vystoupily všechny čtyři skupiny souboru.
Malůšata pod vedením p. Aleny Maliňákové, Malá Lipta pod vedením sl. Pavly
Kneblové, základní soubor a senioři.
„ Dýchlo na nás všechno to nehmatatelné, co k Vánocům patří, a co všichni
dědíme od svých rodičů a prarodičů – čas zvěstování zrození spasitele, čas lásky,
odpouštění, radosti. Ohlásily nám to zvonečky Malůšat, když vstupovali do sálu,
který byl ponořen do tmy a jen na pódiu svítily svíčky jako hvězdy na nebi.
Rozsvícením světel jakoby do sálu přiletěla slavná kometa a osvítila ho svým
jasem. Přinesla obraz starých časů, jak naši předkové, ač nuzní, prožívali vánoční
svátky v době, kdy ani neměli čím obdarovat své děti. Stačil kousek cukru, med,
ovoce, štípalky, ale nikdy nezapomněli na ty ještě chudší a na svá zvířátka.
Tehdy si ještě uměli najít chvilky na sebe, uměli se navzájem poslouchat,
pobesedovali, pozpívali, uměli si pomáhat. A toto nám dnes schází. Slavili svátky
v jiném duchu a jinak než my dnes, ale právě proto bychom si to měli často
připomínat.
Toto se souboru Lipta v jejich pořadu povedlo.“
…vděčná divačka Jana Vráblíková.

  
Dne 28.11. v kulturním zařízení uspořádal Klub žen pro děti maškarní karneval
s mikulášskou nadílkou. Zatančit si a pobavit se přišlo přes osmdesát dětí a
většina z nich v maskách. Nechyběl samozřejmě ani Mikuláš s čertem.
Ti obdarovali děti balíčky se sladkostmi a ovocem. Osvěžením byly soutěže,
při nichž děti prokázaly svoji zručnost. Vyvrcholením však byla tombola
se 150 cenami. Z těch měly děti asi největší radost. Celé odpoledne akci
doprovázela hudební skupina SKART ze Vsetína.
Uspokojením pro nás, pořadatele, byly usměvavé tváře dětí, které odcházely
spokojeně domů.
Za Klub žen v Liptále Hana Klesková.

Maškarní karneval

  

V sobotu 5.12. se uskutečnila již tradiční „Vánoční beseda s důchodci“.
O dobrou náladu se postaral dětský akordeonový soubor Základní umělecké školy
ze Vsetína pod vedením ředitele Ivana Žlébka, dále sólista, zpěvák, vypravěč a
harmonikář Ota Gojný a členové Komise pro občanské záležitosti, kteří připravili
příjemné prostředí a dobré pohoštění.

Beseda s důchodci
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Hospodaření
Příjmy
v
tisících
Původ.
Vodní hospodářství
60
Odvoz dom.odpadu
80
Ochrana přírody
Lesní hospodářství
460
Mateřská škola
60
Školní jídelna MŠ
140
Základní škola-jídelna
Sbor dobrov.hasičů
Vnitřní správa,zastup.
Oprava místních komun. chodníky
Dopravní obslužnost
Ost.čin.v dopr.-čekárny Nájem nebyt.prostor
80
Bytovka čp.433
35
16 BJ čp.463
100
Pohřebnictví,parkoviště 5
tělovýchova
Veřejné osvětlení
Ost.služ.M.H.VPP,derat. Požár.zbrojnice-dotace
Čistírna
25
Splátka úroku
Čistění místních komunik Ostatní nahodilé příjmy 10
Prodej majetku-bytovka 726
Daň-závislá činnost :
20% celookres.výnosu
850
10% podle sídla plátce
450
Dań z příjmu práv.osob 1 600
Daň z příjmu fyz.osob
1 500
Daň z příjmu obce
Daň z nemovitosti
482
Správní popl.hrací autom 65
Místní poplatky-psi
10
Znečist.ovzduší
5
FÚ Krnov pokuty občan. Užívání veř.prostranství 10
Kultura
100
Obnova kult.pam.-zámek Knihovna
Bankovní úroky,dividen. 15
-

I.změn
60
80
585
60
140
239
120
150
80
45
140
5
125
25
90
26

Stav
57
87
20
455
67
150
239
120
150
282
45
146
4
125
24
96
59

Výdaje
v
Tisících
Původ.
30
180
30
350
300
150
996
30
2 448
350
309
60
20
70
10
25
110
432
30
360
100
-

850
450
1 600
1 500
393
252
45
10
10
3
10
100
35
658

743
448
1 596
1 442
394
309
37
11
10
30
5
453
80
35
659

190
25
-

I.změn
50
200
30
350
300
150
996
30
2 267
479
200
309
280
45
70
35
25
140
394
208
30
360
100
-

Stav
49
185
37
272
297
150
971
20
2 383
479
205
289
303
24
68
33
24
164
512
208
28
317
64
-

393
190
25
-

394
495
251
25
-

Prodej akcií
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Prodej a výkup pozemku
Péče o staré občany
Sociál.dávky starým obč.
Příspěvek na dopravu
Obnova vesnice, Eršil
Sdružení obcí
Proúč.mzdy 12/97 cel.
Proúč.mzdy 12/98 cel.
Proúč.mzdy H.Lideč
Plynofikace,voda PD
Dotace OkÚ
Dotace na volby 98
Vrácení dotace OkÚ
Dotace silnice
Termín.vklad
Dotace min.zemědělství
Příspěvek na žáky MěÚ
Půjčka nemocnici
Sociální fond
Převod zůstatku 97
Splátka úvěru
Přísp.na mzdu Úřadu pr.

30
280
144
250
-900
6 672

150
6
6
282
17
120
5
250
-900
170
8 042

54
67
9
8
282
32
20
195
7
109
258
46
-900
160
8 748

10
10
2
21
24
6 672

146
10
6
6
10
2
122
3
30
17
34
8 042

104
3
67
9
11
2
122
172
3
35
32
2
195
7
27
258
30
8 982

Poprvé v historii školy byli žáci 9.třídy přihlášeni do projektu Kalibro. I když
autoři projektu neinformovali školy o jejich umístění, byla to pro žáky i učitele
dobrá zkušenost a pro mnohé důkaz, že je třeba vést žáky k vyvozování logických
závěrů, k porozumění čtenému textu a uplatňování znalostí v praxi.
Za úspěch školy je možné považovat přijetí do mezinárodního projektu Sokrates,
podle něhož škola získá nejen finanční prostředky k rozvíjení činnosti v oblasti
výuky jazyků, ale žáci budou mít možnost navázat kontakty s dětmi z Anglie a
Itálie.
V oblasti péče o žáky s poruchami vzdělání došlo k velkým změnám. Na počátku
roku bylo zapsáno v ambulantní nápravné péči p. Pilné 12 žáků, od března 1999
byl tento stav snížen na jednoho žáka.
Velkou odezvu u žáků i zaměstnanců školy měl školní časopis, který sestavili žáci
pod vedením p. učitelky Zajícové.
Děti ze školní družiny se zúčastnily soutěže DD Alcedo „Ze starého nové“ a byly
odměněny stolní hrou. Bohatý plán činnosti založený na spolupráci s MŠ
v Liptále a ŠD při ZŠ Vsetín Sychrov byl beze zbytku splněn včetně tradičně
Velmi úspěšného letního tábora.

Základní škola
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Tradičně se naši žáci zúčastňovali divadelních představení ve Zlíně. Kromě toho
se 175 žáků účastnilo buď výchovného koncertu nebo představení pohádky
„O princezně na koštěti“, baletu „Sněhová královna“ či muzikálu „Evita“.
Vánočními betlémy na Hovězí se potěšilo 100 žáků, všichni ocenili vysokou
úroveň výstavy MŠ, na návštěvě v galeriích či výstavních síních bylo dalších
55 žáků.
Na školních výletech byla navštívena muzea, zámky i další pamětihodnosti.
Pro naše žáky jsou přitažlivé především sportovní soutěže, ve kterých jsou
relativně úspěšnější než v soutěžích znalostí. Účastnili se letos v okrsku malé
kopané, vybíjené, florbalu, basketbalu, odbíjené i Poháru rozhlasu. První místo si
přivezli žáci 4. A 5. třídy z okresního kola ve vybíjené, druhé místo získali
v Poháru rozhlasu, mezinárodním čtyřboji i v dopravní soutěži. S velkým zájmem
mladších i starších žáků se setkala školní olympiáda.
U příležitosti osvobození obce pořádala škola již třetím rokem Běh okolo Liptálu.
Žáci se účastnili také soutěže Mladý historik, olympiády v JČ, okrskového kola
recitační soutěže.
Zapojili se také do výtvarných soutěží : Stonožka, Betlém na skle, Kyjovský
střípek a soutěže Poštovní spořitelny na motivy pohádky Karla Čapka „Sklářská
paleta“.
I letos na škole pracovaly mimo vyučování 4 kroužky výpočetní techniky,
Děvčata měla možnost navštěvovat aerobik, ve spolupráci s DD Alcedo se asi
15 dětí učilo hře na flétnu. Ve druhém pololetí zájemci z 8. a 9.třídy mohli
navštěvovat kroužek německého jazyka.
Sportovně založení žáci druhého stupně pravidelně hráli florbal a basketbal.
Dvacátý osmý říjen jsme si připomněli lampionovým průvodem, jehož se
účastnilo mnoho dětí i dospělých. Učitelé zajišťovali pomoc při organizaci
Dětského folklórního dne i mezinárodního folklorního festivalu Liptálské
slavnosti.
  
Děti mají v převážné míře soudem nařízenou ústavní výchovu. V ojedinělých
případech se v ZvŠI vzdělávají rovněž děti na tzv. dohodu. Ta je spojena
s pobytem dětí v internátu od pondělí do pátku. Na víkendy odjíždějí k rodičům.
/V tomto roce jsou to čtyři děti./ Do školy dochází také jedna dívka z obce.
Vzhledem k posilování sourozeneckých vazeb jsou spolu i děti, jež navštěvují jiný
typ školního zařízení v obci / dvě dívky v ZŠ, jedna dívka a chlapec v MŠ/.
Celkový počet dětí v tomto zařízení se mění, ale pohybuje se kolem šedesáti. Je to
proto, že děti sem obvykle umisťuje Dětský diagnostický ústav v Bohumíně
v průběhu celého roku.
V tomto roce zde pracovalo sedm učitelek, devět denních vychovatelů, pět
pomocných vychovatelů a dvacet správních zaměstnanců./ Příloha se jmény č. …/
Na dvou internátech byly děti zařazeny do pěti výchovných skupin /dva na dívčím
internátě, tři na chlapeckém /. O víkendech doplňovali výchovné skupiny učni.
Toto zařízení vede děti k tomu, aby se dovedly uplatnit v praktickém životě
a po absolvování devítileté docházky jim zabezpečuje pobyt na učilištích,
ve kterých se připravují na povolání.

Zvláštní škola
internátní
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Po ukončení pobytu ve ZvŠI / v 18 nebo 19 letech / se jim zaměstnanci snaží
zajistit ubytování a práci, pokud o ně jejich původní rodina nemá zájem a nemají
se kam vrátit.

  
Z mnoha akcí, které pro děti nebo spolu s nimi pořádají zaměstnanci ZvŠI,
my každoročně obdivujeme Výstavu žákovských prací na Vsetíně a školní časopis
„Liptaláček“. Letos nás ještě děti překvapily předvedením „Valašské lidové hry“,
kterou pod vedením režiséra brněnského divadla „V 7 a půl“ p.Růžičky a jeho
manželky, předvedly dne 12. a 13. prosince v místním římskokatolickém kostele.
Ve spolupráci s tímto divadlem uspořádali i Mikulášskou nadílku, neboť „tradiční
Mikuláš“ – pan Mrlina již není mezi námi.
/ příloha – fotografie – č. …/

  

Po lovecké stránce byl tento rok méně úspěšný než předchozí.
Při jarním sčítání zvěře bylo zjištěno, že stavy srnčí zvěře jsou neúměrně vysoké,
a proto bylo naplánováno k odlovu 78 ks. Objevily se škody na lesních kulturách,
za které jsme uhradili 3 000,-Kč. Množství zvěře se zatím neprojevilo na zhoršení
její kvality. Průměrná hmotnost ulovených kusů se zvýšila ve srovnání s rokem
1993
o 1,4 kg. Byli uloveni 2 srnci, kteří dosáhli podle mezinárodní metody CIC
bronzové medaile. Jejich přesná bodová hodnota bude známa až po chovatelské
přehlídce trofejí za rok 1998. Odlov srnčí zvěře se podařilo úspěšně splnit a
v honitbě zůstalo dostatečné množství zvěře. Už třetí rok se nepodařilo ulovit
žádný kus zvěře jelení.
U zvěře černé ovlivnilo odlov nesklizení kukuřice a řepy v jižních oblastech kvůli
deštivému podzimu, odkud k nám zvěř přichází.
Rovněž u dančí zvěře došlo k poklesu stavů i odlovu, protože v navazujících
jižních oblastech /Všemina, Trnava/ silnou intenzitou odlovu snížili stavy této
zvěře. V honitbě byl znovu potvrzen výskyt jelena wiržinského. Ukazuje se, že
těžká zvěř /jeleni, daňci, černá / bude v honitbě pouze ojedinělým zpestřením
lovu. O to větší pozornost je třeba věnovat srnčí zvěři, která je základem
mysliveckého hospodaření. Výsledky dosahované v honitbě s touto zvěří jsou
nejlepší v celém okrese Vsetín. Znovu byla provedena ozdravná akce u srnčí zvěře
podáváním medikovaného krmiva a orální vakcinace lišek návnadami proti vzniku
vztekliny.
U černé zvěře se v okrese Vsetín vyskytl mor prasat, tato nemoc není přenosná
na člověka, avšak ohrožuje chov prasete domácího.
V roce 1998 bylo uloveno : 78 ks srnčí zvěře, 1 daněk, 2 ks zvěře černé, 8 zajíců,
8 lišek, 2 kuny.

Myslivci
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Členská základna zůstala beze změny. Úhynem došlo rovněž ke snížení stavu
lovecky upotřebitelných psů na 4.
Pro přikrmování zvěře v zimním období bylo zajištěno : 65q sena, 35q ovsa,
5q kukuřice, 30q řepy, 100kg soli.
Stav loveckých zařízení : 55 krmelců, 3 zásypy, 10 kazatelen, 34 posedů.

  
Dříve bývaly v Liptále tři obchody s potravinami / na horním konci, ve středu a
na dolním konci /, jedna obuv - pod vedení paní Pivodové / u Ponížilů – nad
nynější MŠ/, pak pod vedením paní Frýdlové /v zámku/ a textil - pod vedením
paní Vaculíkové / v části domku u Mrlinů/, pod vedením paní Vychopňové /
v zámku/.
Po roce 1990 a době restitucí přešel samoobslužný obchod s potravinami na
horním konci obce do vlastnictví Daňů. Paní Alice Daňová a pan Ekart změnili
způsob prodeje na pultový.
Tato organizace, časté střídání prodavaček a neprofesní přístup, způsobilo snížení
počtu zákazníků a jejich přesun do obchodu ve středu obce. Zde ale využili
vyššího obratu, obchod dovybavili a rozšířili sortiment prodeje.
Asi v roce 1994 otevřelo VD Lipta Konzum, nový obchod s potravinami
pod vedením paní Dany Smilkové / v budově Lipty, v bývalém bytě Váňových /
a v sousední, dřívější prodejně Lipty znovu začali s prodejem textilu /v té době již
jiná prodejna textilu v obci nebyla/. Časem, pod vedením p.Mileny Markové,
rozšířili nabídku prodeje na hračky, drogerii, papírenské zboží aj.
Textil z dovozu / použitý / začala první prodávat p. Pecuchová /v malém
obchůdku vedle řeznictví/. I když začala v době, kdy byl o toto zboží větší zájem a
prodejců nebylo tolik, brzy prodej ukončila.
Letos začala stejné zboží prodávat p. Jana Kovaříková v prostorách nad poštou.
Obuv, po ukončení prodeje v zámku, zřídilo Zemědělské družstvo ve své
budově a po jejím prodeji v roce 1997 ji umístnili v Hasičském domě. Koncem
tohoto roku byla však prodejna uzavřena.
Letos bylo otevřeno „Bistro Míša“, které v pronajatých prostorách Obecního
úřadu,vedle řeznictví u Hrušků zřídil p. Staněk Radomír. V malém prostoru u čtyř
stolečků /v létě i venku/ nabízí široký sortiment občerstvení. Již dva roky
/přes léto/ provozuje také výčepní stánek s občerstvením na tanečním kole.

Obchodní síť.

Pokud se pamatuji byla v obci jen „Restaurace u Klesků“ s velkým sálem, který
umožňoval konání plesů, zábav a také oslav nebo schůzí.
Po roce 1990 předali manželé Kleskovi restauraci synovi Zdeňkovi a ze sálu dcera
Ivana Šimečková zřídila velkosklad s textilem.
Nyní, již dva roky, slouží sál opět k původnímu účelu, ale není již tolik využíván,
neboť lepší prostředí nabízí kulturní zařízení Obecního úřadu.
V porevoluční době vybudoval p. Laštovica Jaroslav v části domku svých
rodičů na Baťkové stylovou restauraci.

Pohostinství
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Občerstvení zde ocenili nejen místní obyvatelé, ale hlavně turisté a lyžaři.
Zdravotní a rodinné problémy vedly však k uzavření hospody „Na Pančavě“.
V dolní části obce zřídil v roce 1996 p. Vlastimil Tatalák ze starého domečku
„Snack bar“.Je zde pěkné posezení na stylových židlích pod trámovým stropem
nebo u barového pultu. Hodně návštěvníků přitahuje i dobrá kuchyně.
Pokud JZD Svornost provozovalo chatu „Na Syrákově“, byla zde poměrně
velká návštěvnost. Po prodeji, při střídání majitelů a měnění provozní doby, zájem
opadl. Nyní je motorest ve vlastnictví p. Jolany Škarhové /od září 1996/.
Po úpravě interiéru se různými akcemi snaží získat návštěvníky.
Po několik málo let byl v provozu „Jára bar“ v jídelně prázdného domu
zemědělského družstva. Provozoval jej p. Jaroslav Skalický. Příjemného prostředí
s reprodukovanou hudbou využívala hlavně mládež, ale po prodeji budovy byl
provoz ukončen.
Vývoj peněžních příjmů obyvatel naší obce částečně souvisí s celostátním
vývojem.
Podle zjištění statistického úřadu čisté peněžní příjmy v průměrné domácnosti
vzrostly nejvíce /od r. 1989/ v roce 1993 /o více než 20%/, od roku 1995
zaznamenává přírůstek příjmů klesající tendenci. V roce 1998 vzrostly čisté
peněžní příjmy v průměru /proti r. 1997/ o necelých 10%, což představuje
nejnižší meziroční přírůstek příjmů od roku 1990.
Oproti tomu výdaje rostou stále více.
Nejvíce stouply výdaje za bydlení /rostou ceny paliv-uhlí, plyn, elektřina, voda/.
Od 1.7.1998 byly zvýšeny: elektrická energie o 24%, plyn o 27%.
Při srovnání dvou posledních let se o 10% zvýšily výdaje na nápoje, drogistické
zboží a vzdělání, což je důsledkem výrazného nárůstu cenové hladiny určitého
druhu zboží a služeb.
Výdaje za rekreaci, textil a potřeby pro domácnost klesly o 0,5 až 2 %. Jedná se
o takové druhy výdajů, které nejsou pro většinu domácností prvořadé.
Nejvíce prostředků vynakládají domácnosti na uspokojení základních životních
potřeb, což jsou převážně potraviny.
Vývoj cen to dokládá. Od roku 1994 do r.1998 vzrostly ceny potravin a nápojů
o 32%.
Z toho nejvíce ceny mlýnských, pekárenských a těstárenských výrobků.

Konzum.chleba/1kg/
Pečivo bílé /1kg/
Mléko /1l/
Máslo /1kg/

r.1995
10,90
22,9,50
91,50

1996
13,70
27,60
10,80
96,-

U cen masa je nejrazantnější nárůst u kuřecího :
1 kg
46,80
57,-

1997
16,31,60
11,30
102,50

1998
16,80
30,80
12,20
110,30

61.50

66,20

Příjmy a výdaje
obyvatel

Při srovnání let 1994 – 98 nejprogresivněji vzrostly ceny v oblasti vzdělávání.
Zahrnují všechny stupně vzdělávání – výuku jazyků, učebnice, školní stravování,
dopravu do školy, ubytování na internátě, na koleji.
Za nimi následují výdaje spojené s bydlením. Zde se promítnul vzestup cen
elektřiny, plynu a tepelné energie.
Dynamický pohyb zaznamenaly ceny odívání.
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Nejnižší tempo růstu cenové úrovně vykazuje zdravotnictví, nejedná se ale o ceny
služeb zdravotního pojištění, které téměř stagnovaly. Ceny služeb zubních lékařů
se zvýšily více než čtyři krát a ceny léků předepsaných lékařem více než
trojnásobně.

    
V kulturním zařízení Obecního úřadu byly v roce 1998 uspořádány :
tři plesy / Sdružení rodičů, TJ Start, SVPT Lipta /
pět zábav / Josefovská, Velikonoční – TJ Start, Beseda u cimbálu – SVPT
senioři, Mikulášská – Klub žen, Štěpánská - TJ Start /,
dvanáctkrát bylo zařízení využito pro soukromou oslavu,
Mateřská škola zde uspořádala besídku pro rodiče a koncert staré hudby pro školy,
jednou bylo kouzelnické vystoupení pro veřejnost,
vánoční koncert,
několik prodejních akcí, schůzí a soustředění SVPT Lipta.
V Kulturním areálu, který pronajímá a spravuje SVPT Lipta, bylo promítáno letní
kino a proběhlo několik zábav místních spolků.
Cizím „podnikatelům“ je areál pronajímán jen minimálně, za velký pronájem a
zpřísněných provozních požadavků vzhledem k jeho umístění v centru obce.

Kulturní akce

    

Protože stavba sálu byla provedena svépomocí, výdaje nepřesáhly 900 000,-Kč a
staršovstvo se odhodlalo přikročit k opravě fasády kostela .
Fasáda byla narušena na různých místech, nejvíce na věži a později se ukázalo, že
byla porušena mnohem víc než jsme předpokládali.
Ing. Arch. Bohuslav Kučera z Brna připravil tři barevné varianty, které byly
předloženy po několik nedělí sboru k posouzení a rozhodnutí.Podle jeho
doporučení jsme zakoupili německou barvu Loba za 160 000,-Kč.
Dne 6.7.1997 kázal při vzpomínce na 90. Výročí otevření kostela synodní senior
Pavel Smetana a odpoledne přednášel na téma Toleranční sbory kdysi a dnes.
Účast byla veliká a počasí krásné, ale hned nato začaly těžké deště, které
na Moravě způsobily veliké záplavy.
Tehdy již bylo postaveno lešení kolem věže a celé přední strany, ale nemohli jsme
najít firmu, která by se opravy ujala. Sbor dostal k použití bezplatně seniorní
lešení, které zůstalo v Liptále do podzimu 1998. Oprava fasády byla provedena
svépomocí liptálskými zedníky a natěrači, boční stranu od dolanska opravili
v roce 1998 zedníci ze Všeminy.byly rovněž nasmaltovány všechny čtyři
číselníky věžních hodin.
Opravu fasády i další práce pečlivě sledoval a vedl p. Jaroslav Mrnuštík.

Oprava fasády
kostela a fary
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Když byla dokončena oprava fasády na kostele, byla stejnými barvami natřena i
fasáda fary. Kromě toho byla nadstřešena garáž / tesaři bezplatně provedli vazbu,
na kterou věnoval dřevo pan Munster ze Lhoty /.
Dále byla provedena rekonstrukce koupelny na faře, položena nová dlažba na
terase za farní kuchyní, vykáceny staré rozložité tuje před kostelem a vysázeny
nové.
Za farní sbor Českobratrské církve evangelické p.farář Jaroslav Voda.

    

Zima byla od začátku roku průměrná, ale výjmečné bylo velké oteplení na konci
února a téměř „jarní den“ 22.2.1998. Zima se však ještě nevzdala a od začátku
března hodně sněžilo. Vlivem poměrně kolísavých teplot však byl sníh mokrý,
dne 21.3. ho napadlo najednou velké množství a to způsobilo rozsáhlé škody
na porostech. Do začátku dubna však sníh roztál a poslední padal na Velikonoční
pondělí.
Výjmečné bylo téměř tropické horko na začátku června, ale vystřídaly ho prudké
deště v polovině měsíce. Další tropické období přišlo po 20.červenci, po týdnu
ho vystřídala bouřka a silná noční průtrž.
Podzim byl pěkný až do prvního mrazíku 21.10. Po něm několik dnů hodně pršelo
a 26.10. byla vyhlášena povodňová pohotovost..
První sníh napadl 17.listopadu. Vlivem nízkých teplot a stálého sněžení vydržel až
do 13.12., kdy se oteplilo a začalo pršet. Vánoce nebyly bílé, ale mokré a blátivé.

Počasí

    

V tomto roce se narodili :
Navrátilová Kristýna,
Cedidlová Michaela,
Valčíková Adéla,
Vaculíková Marie,
Vaculík Petr,
Vaculík Samuel,
Podzemná Pavlína,
Pečenka David,
Mareš Štěpán,
Valchářová Tereza,
Karolová Denisa,

Narození

č.p. 153
3
38
178
179
381
238
237
421
37
176

nar. 3.1.
15.1.
25.2.
5.3.
9.3.
27.6.
22.7.
23.10.
24.10.
23.10.
21.12.

    

88

Rozloučili jsme se s těmito občany :
Paták František,
č.p. 59
Śimková Božena
268
Smilková Františka
123
Gerža Jaroslav,
88
Burján Tomáš,
124
Zgarbová Drahomíra,
126
Smilek Jaroslav,
413
Mrnuštíková Marie,
298
Olšáková Štěpánka,
104
Meluzín Karel,
395
Bečicová Julie,
50
Mruštíková Anežka,
230
Valchářová Marie,
37
Fojtů Olga,
386

Úmrtí
zemřel 1.1.1998 ve věku 77 let
16.2.
77 let
6.3.
90 let
30.4.
68 let
15.6.
24 let
16.6.
65 let
6.7.
60 let
11.7.
77 let
19.7.
86 let
19.8.
59 let
29.8.
87 let
14.10.
85 let
4.11.
98 let
1.12.
61 let
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Rekapitulace 1998

1. Volby v České republice
2. Zdravotní stav pana presidenta
3. Volby do zastupitelstva
4. Zpráva o činnosti za minulé volební období
5. Plynofikace
6. Dětské folklorní dny
7. Liptálské slavnosti
8. Ohlédnutí za výstavou
9. Oslavy 80. Výročí vzniku Československa
10. Radioamatéři
11. Vánoční koncert
12. Maškarní karneval s Mikulášem
13. Beseda s důchodci
14. Hospodaření obce
15. Základní škola v Liptále
16. Zvláštní škola internátní v Liptále
17. Myslivci
18. Obchodní síť
19. Pohostinství
20. Příjmy a výdaje obyvatel
21. Kulturní akce
22. Oprava fasády kostela a fary
23. Počasí
24. Narození a úmrtí.
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76.
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80.
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82.- 83.
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83.- 84.
84.
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Náš vstup do NATO, formálně stvrzený 12.3.1999 v americkém městečku
Independence, se dá jistě považovat za jeden z nejvýznamnějších dní pro naši
zemi za celé století. Snad dokonce ten nejvýznamnější.
V roce 1918 jsme získali samostatnost, před deseti lety svobodu a vstupem do
NATO jsme obojí zabezpečili tím nejlepším dosažitelným způsobem.
Tak jsme se bez velkého přičinění i podíleli na vítězství v té nové válce. Byla to
první válka, kterou NATO ve své padesátileté historii vedlo. Na vítězné straně
v ní nepadl v přímém boji ani jeden voják a nevedla se kvůli novému území, ale
kvůli lidským právům. Západní demokracie se nemohly dívat na to, jak Miloševič
po statisících vyhání a vraždí vlastní spoluobčany v Kosovu. Když na jaře země
aliance seznaly, že vyčerpaly všechny diplomatické prostředky, zahájily její
vzdušné síly nálety nejprve na vojenské a pak i na strategické cíle v Srbsku, Černé
Hoře a Kosovu.
Reakce srbského režimu byla drastická. Během deseti dnů Srbové přinutili opustit
Kosovo 200 000 kosovských Albánců. /Nakonec jich bylo přes milión./
Až po třech měsících dramaticky stupňovaných náletů Miloševič nakonec
v červnu vzdal odpor a z Kosova se stáhl. Pak bylo jejich území obsazeno
mezinárodními silami. S brzkým masovým návratem se začali kosovští Albánci
mstít Srbům, kteří v Kosovu zůstali a to byl důvod, aby zase oni Kosovo
hromadně opouštěli.
Snaha o udržení multietnického charakteru Kosova tak prakticky zkrachovala a
ještě obtížnější, než se čekalo, se ukazuje i nastolení celkového pořádku.
Válku v Kosovu jsme i my s napětím sledovali prostřednictvím častých
zpravodajství ve všech médiích a nepřestávali jsme se divit, jak je to všechno ještě
možné v této době! Cítili jsme s lidmi, kteří v evropské civilizované zemi musí
opustit svůj dům, často i rodinu a zachraňovat holý život v uprchlických táborech.

Rok NATO
a Kosova

    

Živelné pohromy, které poznamenaly osudy statisíců lidí po celém světě, jako
by naplňovaly temné věštby o konci tisíciletí. Série zemětřesení, vyšší počet
hurikánů
v karibské oblasti a cyklóny v Asii si vyžádaly krutou daň. Turecko bylo
postiženo hned dvakrát. V srpnu a v listopadu zůstalo pod troskami nejméně 20
000 lidí a další statisíce zůstaly bez střechy nad hlavou.
Nebylo to však jediné zemětřesení : lednové postihlo Kolumbii, menší srpnové
Atény a zářijové ostrovní Tchaj-wan. Další stovky a tisíce obětí.
Druhou největší pohromou se stal cyklon, který zasáhl východní pobřeží Indie.
Meteorologové ho označili za jeden z nejsilnějších v tomto století. Hromady
mrtvých byly ve strachu z epidemií spalovány nebo nahrnuty do moře, takže počet
obětí se jen odhaduje na deset až dvacet tisíc.
S bezmocí chudé Indie kontrastovala mobilizace ve Spojených státech, kde bylo
v obavě před příchodem hurikánu Floyd evakuováno v září 3,5 miliónu lidí.

Svět jako hříčka
živlů
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Být připraven na podobné pohromy bude podle vědců heslem i příštího roku.
Země prochází obdobím globální klimatické změny a extrémní výkyvy počasí a
běsnění živlů jsou i v dalším roce velmi pravděpodobné.

Návrh volebního programu Obecního zastupitelstva na léta 1999 – 2002

Volební program

A/ Investiční akce .
1. Plynofikace obce, 1999 - 2002
2. Zajištění pitné vody pro obec
skupinový vodovod „Syrákov“, 1999 – 2002
místní rozvody v obci, 2000 – 2002
3. Rekonstrukce požární zbrojnice, 1999
4. Dokončení točny v Sadové ulici
5. Dokončení výstavby a rekonstrukce čekáren v obci : Lůžko – 1999,
střed – 2000, Hořansko – 2001, U Klesků a Juřičků – 2002.
6. Obnova vodních zdrojů v obci pro potřeby požární ochrany, 2000
7. Zbudování parkoviště u hřbitova, 1999 – 2000,
8. Výstavba a rekonstrukce chodníků v obci. 1999 – 2002
9. Rozšíření veřejného osvětlení / Háj, Kopřivné, apod./,2002
10.Nutné opravy zámecké budovy, 1999 – 2002

B / Neinvestiční akce :
1. Modernizace občanské vybavenosti v obci / pošta apod./ 2002
2. Opravy, údržba a odvodnění místních, polních a lesních komunikací, 1999 –
2000.
3. Vysílání televizní stanice Prima, 1999 – 2000.
4. Vybudování okrasných parčíků, dětských hřišť, parku pro mládež, postupná
obnova zeleně v obci, obnova zámeckého parku, 2000.
5. Dovybavení kulturního zařízení, 1999 – 2002.
6. Pokračovat v narovnání majetkoprávních vztahů, 1999 – 2002.
7. Likvidace skladu materiálu u požárního domu, 1999.
8. Úprava chodníků na hřbitově, opěrná zeď, kolumbárium, 1999.
9. Zpracování studie záchytné nádrže přívalových dešťů nad intravilánem obce,
směr Háj, 2002
10. Řešení bytové otázky – studie využití uvolněného pavilónu ZŠ
11. Vypracování výhledové demografické studie za účelem vhodného řešení a
využití Základní školy a Mateřské školy, 1999.

C / Kultura, zdravotnictví, společenský život, mládež :
1. Podpora organizované mládeže v obci s cílem využití jejího volného času –
registrovaným členům do 18 let mládežnických spolků v obci poskytnout
finanční příspěvek ve výši 100 – 300 Kč na člena.
2. Podpora místních organizací a spolků.
3. Zachování lékařských služeb v obci.
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4. Rozvíjení dosavadních kulturních tradic v obci.
5. Archivace materiálů ze života v obci pro budoucí generace, / plakáty,
fotografie, dokumentace, aj./.
6. Vydání knihy „Liptál ve fotografii“.
7. Zajištění místních oslav, / 70 let Zemědělského domu, setkání rodáků, oslavy
nového tisíciletí, oslavy osvobození /
D / Finance :
Zajišťování mimořádných finančních zdrojů prostřednictvím grantů, nadací,
sponzorů, tuzemských a zahraničních bank, prostřednictvím titulů ze SFŽP, MZ
ČR, MMR, Programu obnovy venkova a v rámci programů PHARE a
strukturálních fondů Evropské unie.

    

Vzhledem k tomu, že do naší lékařské stanice již téměř dva roky nedojíždí lékař a
nikdo z odpovědných pracovníků nám nedokázal vysvětlit, kdy se situace zlepší,
rozhodl se Obecní úřad v Liptále toto řešit.
Po konzultaci s dosavadním obvodním lékařem Mudr. Chmelařem, který oznámil,
že do Liptálu již jezdit nebude, bylo jednáno s Mudr.Blanarčíkovou,
Mudr.Fléglem
a nakonec se soukromým lékařem Mudr.Halatou z Hošťálkové. Poslední jednání
bylo úspěšné, ale ještě před zahájením provozu ordinace rozhodlo vedení
zdravotních zařízení, že na toto místo musí být vypsáno výběrové řízení.
Místo toho se však 23.6.1999 uskutečnilo jednání na Obecním úřadě v Liptále za
přítomnosti členů Obecního zastupitelstva, ředitele Okresní nemocnice Vsetín
Mudr. Metelky, náměstka Mudr. Záboje a ošetřující lékařky Mudr.Bambuchové.
Výsledkem bylo stanovení zkušební doby bez provozu ordinace a určení dalšího
jednání /v září/, při kterém by se dohodl další postup.
V této době uspořádal Obecní úřad dotazníkovou anketu, jejímž výsledkem bylo,
že občané požadují zprovoznění ordinace v Liptále a nejsou spokojeni s dlouhou
čekací dobou v ordinaci na Vsetíně.
Při druhém jednání však vedení Okresní nemocnice ve Vsetíně nepřikládalo velký
význam anketě, ke které se vyjádřilo jen 47% dotázaných a výsledkem bylo
vyjádření obou stran :

Jednání o
zprovoznění
lékařské stanice

Stanovisko Okresní nemocnice Vsetín :
- Zdravotní péče v obvodní ordinaci Mudr.Bambuchové je adekvátní potřebám
občanů a odpovídá současné úrovni lékařské péče
- Vytvoření zdravotního střediska v obci a rozdělení ordinace praktické lékařky
způsobí zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro občany. Ani zavedení
pravidelné ordinační doby v obci toto riziko neodstraní.
- Po celou dobu provozování nebylo zjištěno, že by praktická lékařka nějakým
způsobem diskriminovala péči v Liptále. Naopak, její schopnosti odborné i
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-

fyzické přesvědčily o tom, že není třeba měnit současný systém jedné ordinace
na jednom místě pro všechny pacienty.
Výhodou současného způsobu zajištění zdravotní péče je koncentrace všech
specialistů s návazností na lůžkovou péči včetně lékárny.
Vedení Nemocnice Vsetín je přesvědčeno, že by zřízení ordinace v Liptále nic
nezlepšilo, naopak by se situace mohla zhoršit.

Vyjádření Obecního úřadu v Liptále :
- Obec Liptál trvá na zprovoznění lékařské ordinace, neboť se opírá o rozhodnutí
Obecního zastupitelstva. Rovněž výsledky ankety nasvědčují tomu, že občané si
přejí ordinaci v obci.

    

Učitelky a zaměstnanci Mateřské školy v Liptále uspořádali v tomto roce tři
velké akce pro rodiče a veřejnost:
První byl netradiční karneval v „Salónu“oživený vystoupením dětí a pak i rodičů
s nacvičeným country pásmem.
/ Článek v Liptalském zpravodaji
č.1,str. 6 /
Druhou akcí byla výstava dětských prací v rámci Mezinárodního folklorního
festivalu – XII.Dětských folklorních dnů.
Stovky exponátů zaplnily zasedací místnost a po tři dny přitahovaly návštěvníky.
Velkou pozornost budily videonahrávky z činnosti školy za posledních pět let.
Třetí akcí pro veřejnost byla Vánoční besídka, při které zaujalo nejen kouzelné
vystoupení dětí ve dvou pásmech, ale také výstavka Betlémů, krásná vánoční
aranžmá rodičů a tradiční vánoční zvyky.
/Článek
v Liptalském zpravodaji č. 4,str.8 /
Kromě toho se však v Mateřské škole stává tradicí, že poslední týden ve
školním roce si děti hrají na určené téma. Po loňské hře „Na indiány“ se děti i
rodiče připravili na hru „Na pravěk“.V kožešinách a pytlovině oblečené děti
podnikaly lovecké výpravy a získávaly vědomosti o životě v dávné době.
Největším zážitkem však byl lov mamuta,
pečení „mamutího“ masa na ohni a noc ve škole.
Radostné a spokojené děti, kterým se nechtělo domů, to byla nejlepší odměna
učitelkám, které s nadšením a v pravěkém oblečení všechny hry organizovaly a
vyrobily všechny pomůcky – od obrovských namalovaných pravěkých zvířat až
po „průkazy lovců“ a originální diplomy.

Z Mateřské školy
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Tento mezinárodní folklorní festival se konal ve dnech 11. – 13. června 1999, pod
záštitou senátorky Parlamentu ČR paní Ireny Onderkové, předsedkyně Petičního
výboru pro lidská práva, vědu, vzdělání a kulturu.
Víkend plný hudby a zábavy přilákal jako každoročně i letos do kulturního
areálu stovky dětí i jejich rodičů. I když hlavním programem bylo tradičně
vystoupení tuzemských i zahraničních folklorních souborů, velké pozornosti
publika se těšil i druhý ročník soutěže malých sólových zpěváků pod názvem
„O liptálského ptáčka – zpěváčka“. Kromě mnoha zajímavých atrakcí, jakými
byly ukázky historického šermu, střelba ze vzduchovky či chůze na chůdách si
děti přišly na své i při výstavě, kterou v rámci folklórních dnů uspořádala místní
mateřská škola.

XII.Dětské folklórní
dny

Ve dnech 6.-11.7.1999 se základní soubor SVPT Lipty zúčastnil VIII.
Mezinárodního festivalu ve městě Siófok v Maďarsku.
Spolu se soubory z Gruzie, Indie, Lotyšska, Moldávie, Norska, Sedmihradska,
Sicílie absolvovali naši valaši krátká i delší vystoupení ve festivalovém stanu,
v kulturním domě, hotelovém komplexu nebo v různých částech města. I přes
deštivé počasí byli skvělým a početným publikem bouřlivě odměňováni.

SVPT LIPTA
v Maďarsku

    

Před třiceti lety, v roce 1970 byla v zámeckém parku v Liptále odhalena bysta
akademického malíře Jana Kobzáně, liptálského rodáka, zakladatele Valašského
krůžku /v roce 1930 / a výrobního družstva Lipta Liptál /v roce 1946 /.
Při této příležitosti připravili ogaři a cérky souboru Lipta pódim u zámku, kde se
liptálským občanům představili se svým programem. Akce byla natolik zdařilá, že
tehdejší vedení souboru, podporované svým zřizovatelem VD Lipta a MNV
v Liptále, rozhodlo o pravidelném každoročním pořádání slavností, pro které je
dnes již vžitý název Liptálské.
Slavnosti dlouho neměly své pevné místo. Konaly se před zámkem a na hřišti.
Koncem 70.let přišel soubor s iniciativou budování kulturního areálu v bývalém
zámeckém parku. Vedle tanečního kola byly postaveny prodejní stánky, sociální
zařízení, koliba, oplocení, pevné jeviště se šatnami, hlediště a kabina k promítání
filmů . V průběhu 12 let bylo na areálu odpracováno více než 15 000
brigádnických hodin, a to jak členy souboru Lipta, liptálskými občany, tak i rodiči
dětí Malé Lipty.

30 let Liptálských
slavností

„S folklorním festivalem v Liptále jsou spojeny stovky obětavců, kteří tomuto
festivalu dávali tu neopakovatelnou podobu.
Za všechny bych chtěl jmenovat své předchůdce ve vedení liptálských slavností,
a to zakladatele pana Karla Mrlinu z Liptálu a manžely Jiřinu a Radomíra
Sousedíkovy ze Vsetína.
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Za třicet ročníků Liptálských slavností, které se staly Mezinárodním folklorním
festivalem a již třetí rok mají čest nosit titul festivalu I.O.V., se účastnilo více než
300 skupin souborů / z toho 105 zahraničních /. Tradice, zvyky, písně a tance
z celé republiky, Evropy i světa shlédlo v Liptále téměř 120 000 diváků.“
Ing. Ladislav Michálek,
ředitel mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti.

    

Již po třicáté se pozornost všech milovníků folklóru z nejrůznějších koutů světa
upřela poslední srpnový víkend do Liptálu. Jubilující mezinárodní festival zde
navštívilo během soboty a neděle téměř pět tisíc lidí, kteří se měli opravdu na co
dívat.
Upoutala krása a pestrost 25 kolektivů z ČR / převážně z Valašska / a 10
folklórních souborů z celého světa ./ Mimo jiné z Tahiti, Egypta, Číny, Chile,
Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska, Německa, Řecka aj./
Pořadatelé festivalu – Obecní úřad Liptál, Okresní úřad Vsetín, Valašské
folklórní sdružení, Folklórní sdružení ČR a Soubor valašských písní a tanců Lipta
Liptál – tentokrát podpořil i místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Stanislav Gross, který celou akci zaštítil.
Díky účinkujícím, organizátorům i divákům byly tyto jubilující slavnosti za celou
éru slavností vůbec nejlepší !

XXX.
Liptálské slavnosti

Tradiční součástí Liptálských slavností byla výstava obrazů a grafiky volného
výtvarného sdružení „Valašský názor“. V sále kulturního zařízení Obecního úřadu
ji instalovala Věra Halová a Jana Dočkalová – Kobzáňová.
Vhodným doplňkem exponátů byly dekorace ze sušených květin Zdeny
Škrabánkové ze Lhoty u Vsetína a repliky historických vozidel Petra Marka
z Liptálu.
V kulturním areálu mohli návštěvníci slavností shlédnout ukázku řezbářských
prací mistrů tradičního valašského umění, kteří v Liptále nejsou neznámí.
Milan Pařenica – Valašské Meziříčí a Oldřich Unar – Poteč.

Výstava
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Půl století života naplněného nejen starostmi o svou rodinu, výchovu dětí, ale
i radostmi z tvořivé organizátorské práce, to je to výročí, které oslavil v září
tohoto roku náš spoluobčan Ladislav Michálek. Bez něj si nedovedeme představit
každoroční, letos již 30. Liptálské slavnosti a 12. Dětský folklorní festival, kdy
stovky návštěvníků „poznají“ naši vesnici.
Je to on, kdo shání sponzory, kdo se stará o ubytování a stravování hostů,
zajišťuje upomínkové předměty a propagaci. Uvážíme-li, že Ladislav Michálek je
soukromým podnikatelem, nechce se nám ani věřit, že to vše je v silách jednoho
člověka. On sám by jistě odmítal uznání svých zásluh s tím, že našel mezi svými
přáteli a příznivci folklóru mnoho lidí ochotných mu pomoci a přispět tím ke
zdaru díla, ale i tyto lidi musí někdo získat a pověřit úkoly.
Ladislav Michálek je od poloviny 80.let vedoucím souboru Lipta, který má
v současné době 120 členů a zajišťuje jeho veškeré aktivity. / Jeho zásluhou
vystupovali členové souboru na festivalech v evropských i amerických zemích./
On sám má však největší radost z dětí a mladých lidí, kteří se tomuto umění
věnují nejen v jeho Liptě, ale i v ostatních folklórních souborech. Považuje
za důležité vytvářet podmínky pro práci dětí, aby ony pak převzaly štafetu a
zapalovaly oheň v srdcích svých následovníků. / To je nejlepší prevencí proti
negativním vlivům jako je drogová závislost a kriminalita./
V posledních letech se stal Ladislav Michálek i organizátorem vánočních
koncertů. Jako člen Obecního zastupitelstva v Liptále byl pověřen vedení kulturní
komise a od roku 1996 je ve výboru Folklórního sdružení ČR, od roku 1998
členem jeho předsednictva a ředitelem sekce zahraničních vztahů.
Je to tedy člověk velice činorodý, který nedokáže zahálet. Jisté je také to, že je
jedním z mála lidí, pro které se práce stala životním koníčkem. Navíc je tělem
i duší Valach, který srostl se zdejším krajem i lidem, a kterému osud tohoto
kousku země není lhostejný.
U příležitosti jeho životního jubilea mu proto jménem svým i jménem všech
spolupracovníků a přátel popřál pan starosta obce Miroslav Vaculík, aby jeho
zdraví „vydrželo“ životní tempo jeho pracovního nasazení a aby i nadále byl
plný elánu a chuti rozdávat lidem radost a krásu.

Jubilant
Ladislav Michálek

    

Okrasní úřad Vsetín, referát životního prostředí obdržel 13.10.1999 dopis
40 občanů z naší obce, v němž žádali o řešení situace týkající se zimní údržby
silnice III.třídy / vedoucí přes obec směrem ke Všemině /. Upozorňovali na
negativní vliv solení na silnici, okolí, obuv aj.
Správa a údržba silnic Valašské Meziříčí požádala o vyjádření Obecní úřad.
29.10. byla proto svolána veřejná schůze Obecního zastupitelstva a na toto téma
se rozvinula široká diskuse zastupitelů i přítomných občanů.
Nakonec došlo k hlasování o solení či nesolení, ale vzhledem k tomu, že ani jedna
strana nezískala nadpoloviční většinu hlasů zastupitelů, nařídil starosta obce podle
jednacího řádu poprvé v historii 5 minut přestávku k dohadovacímu řízení podle

Petice občanů
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§ 9, odst.5. Ale ani po následujícím, druhém hlasování nezískal žádný návrh
většinu.

Bohatá diskuse přítomných občanů vedla k orientačnímu hlasování a výsledkem
bylo „solení“ celé silnice. Na to navrhli odpůrci solení nové hlasování s variantou
– solit jen kopec Hranice. I když tento návrh získal většinu, uzavřel toto jednání
p. starosta úvahou, že Správa a údržba silnic z ekonomických důvodů nebude
respektovat náš požadavek na kombinovanou údržbu.
Tak se i stalo a od listopadu byla silnice udržována ve III. pořadí důležitosti,
interním materiálem. / Lhůta pro zmírnění závad ve sjízdnosti je dle vyhlášky
č. 104/97 u těchto silnic 12 hodin od výjezdu posypových mechanizmů. /
Již během listopadu napadlo větší množství sněhu a značně zkomplikovalo
dopravu na neudržované, zledovatělé komunikaci.
Při jednání Obecního zastupitelstva dne 29.11.1999 rozproudil diskusi přítomných
na toto téma dopis od autobusové dopravní společnosti Housacar, v němž odmítá
jízdu po takto udržované silnici a požaduje obnovení solení, jinak přes Hranice
jezdit nebude.
Tím by však byli nejvíce postiženi naši občané dojíždějící do zaměstnání tímto
směrem, a proto po zvážení všech okolností rozhodli zastupitelé velkou většinou
hlasů o návratu k původnímu způsobu zimní údržby – tj. solením.

    

V pondělí 5.11.1999 se v naší obci zastavil místopředseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR pan Stanislav Gross.
Návštěvu Liptálu přislíbil již na Liptálské slavnosti, které se letos konaly pod jeho
záštitou. Tehdy se ale z důvodu pracovního zaneprázdnění jeho návštěva nemohla
uskutečnit.
Pan místopředseda byl spolu se svým asistentem panem Přibylem a poslancem
Parlamentu ČR panem Petrem Šulákem přijat starostou obce p. Miroslavem
Vaculíkem, p. Zdeňkem Pšenicou, předsedou FOS ČR, ing. Ladislavem
Michálkem, ředitelem festivalu Liptálské slavnosti a pracovníky Obecního úřadu.
Hosté byli provedeni středem obce, kulturním areálem a uvedeni do zasedací
místnosti. Zde u slavnostně prostřeného stolu hovořil pan místopředseda
s představiteli obce, členy obecní rady a hlavními sponzory Liptálských slavností
o jejich problémech při podnikání, zajímal se o život v obci, pracovní příležitosti,
míru nezaměstnanosti apod.
Škoda, že návštěva u nás byla jen krátkou zastávkou na pracovní cestě pana
Stanislava Grosse a neumožnila setkání s širokou veřejností.

Návštěva
p.Stanislava Grosse
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Letos poprvé / a určitě ne naposledy / jezdila obcí „Mikulášská jízda“ s početným
andělským a čertovským doprovodem. Absolvovala objednané návštěvy
v rodinách a rozdávala připravené dárky. Koňský povoz s ozdobeným žebřiňákem
a bohatý doprovod andělů a čertů / těch jsem napočítala nejméně 13 / poutal
pozornost nejen dětí, ale i dospělých.
Je to krásná tradice a je dobře, že se našla „obětavá duše“, kterou je pracovnice
Obecního úřadu paní Jana Vráblíková, která všechno zorganizovala a pro
„obecního“ Mikuláše ušila nový oblek.

Mikulášská jízda

V sobotu 4.12.1999 se konala v Kulturním zařízení Obecního úřadu tradiční
Mikulášská beseda s důchodci.
Sváteční posezení zpříjemnila návštěvníkům vizovická cimbálová muzika Juráš
pod vedením Mgr. Dalibora Bambucha. Předvedla několik skladeb starých mistrů
a vánoční náladu navodila pásmem koled. Posluchači byli překvapeni nejen tím,
jak pěkně zněla vážná hudba v podání cimbálové muziky, ale i jejím obsazením.
Nejeden senior totiž pyšně poslouchal svou vnučku nebo vnuka.
Po programu a obvyklém občerstvení hosté znovu hráli k poslechu i tanci. Naši
starší spoluobčané pak využili příjemného posezení k popovídání si se známými,
a to byl také záměr členů Komise pro občanské záležitosti.

Beseda s důchodci

    

I letos se konaly dva vánoční koncerty SVPT Lipta. První byl 12.prosince
v kulturním zařízení a druhý 19. Prosince v kostele Českobratrské církve
evangelické.
Účinkovaly všechny čtyři skupiny souboru a Cimbálová muzika Milana Mlčáka.
Součástí těchto akcí byl prodej květin – „vánočních hvězd“, který organizovalo
sdružení rodičů a přátel onkologicky a hematologicky nemocných dětí „Šance“.
Výtěžek z tohoto prodeje a sbírky v kostele byl věnován na výzkum a vývoj
protinádorových léčiv, na dovybavení onkohematologického oddělení Dětské
kliniky v Olomouci.

Vánoční koncerty

100

Od úterý 23.11. do pátku 26.11.1999 proběhla v kulturním zařízení velmi
úspěšná výstava betlémů výtvarné skupiny Urgantina, kterou připravila paní
Jana Dočkalová – Kobzáňová. Krásné betlémy vyřezané ze dřeva, ale i malované,
vyšité, vyrobené z kůže či těsta pěkně doplnily vánoční výšivky paní Františky
Daňové z Liptálu a výrobky z vizovického těsta a perníčky paní Anežky Lutonské
z Vizovic.

Výstava betlémů

    

Již několik let probíhá v tělocvičně základní školy cvičení rodičů s dětmi, které
vede paní Hana Řehánková. Každý pátek od října do června se tu scházejí rodiče
se svými ratolestmi, aby si zacvičili, zaskotačili a věnovali se svým dětem
v prostředí pro ně zcela novém.
Oblíbená paní vedoucí jim stále něco nového vymýšlí.Jednou je to zajíček
s velikonoční pomlázkou, pak ježdění na koníkovi, pěší výlet, cvičení malých
Indiánů nebo návštěva Mikuláše, anděla a čertíka.

Cvičení rodičů
s dětmi

    

Letos bylo v Liptále založeno hasičské družstvo žen!
Inspirovala je hasičská soutěž a následující zájezd do Jeseníků a Domašova.
Pravidelný trénink pod vedením pana Fialy a Bořuty třikrát týdně přinesl první
ovoce.
Pohár za 2.místo v soutěži žen v Bratřejově o pohár v soutěži o Šerák na Vsetíně –
Bobrkách.

Hasičky

Muži III.třída skupina A se umístili na 6.místě a chlapci dorost na 11.místě.
Jelikož dorost se začíná teprve formovat, musíme pochválit chlapce i za takovou
snahu.
U družstva mužů je to horší, odráží se hlavně výkon, který je závislý na čase,
který věnují tréninku.
Ve vedení je nás jen pár nadšenců, kteří musí zajistit občerstvení, praní dresů,
jízdy hráčů a hlavně finance. Není to jednoduché, ale nechceme dopustit, aby
fotbal v Liptále úplně skončil. Aby snaha lidí, kteří u nás fotbal zakládali, byla
marná.
Za TJ Start Lipta Liptál Irena Gavendová.

Fotbal
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Hospodaření obce :
Hospodaření
Vodní hospodářství
Skupinový vodovod
Dotace obec Lhota
Odvoz domovního odpadu
Ochrana přírody
Lesní hospodářství
Dotace zales. Pozemku
Mateřská škola
Školní jídelna
Základní škola
Sbor dobrovol.hasičů
Vnitřní správa, zastup.
Oprava místních komunikací
Chodníky
Dopravní obslužnost
Dotace na provoz.sil.dopr.
Ostatní činnost v dopravě
Nájem nebytových prostor
Bytovka čp.433
16 Bj – penzion
Pohřebnictví, parkoviště
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Ostatní služby MH
Požární zbrojnice
Čistírna
Splátka úroků
Čistění místních komunikací
Ostatní nahodilé příjmy
Prodej majetku, bytovky
Daň-závis.čin.-20% celookr.výnosu
-10% podle sídla pl.
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu obce
Daň z nemovitostí
Správ.popl.hrací autom.
Místní poplatky psi
Znečištění ovzduší
Užívání veřejného prostranství
Liptálské slavnosti
Dětský den
Letní kino
Ostatní činnost v kultuře
Převod zůstatku kultury
Beseda s důchodci,vítání občánků
Kulturní památky- zámek

Příjmy :
43 000
0
300 000
75 000
0
602 000
14 000
65 000
161 000
0
0
0
0
0
24 000
36 000
0
231 000
62 000
159 000
257 000
0
0
0
0
27 000
0
0
48 000
0
952 000
450 000
1 921 000
1 743 000
281 000
356 000
77 000
10 000
7 000
6 000
436 000
37 000
56 000
69 000
56 000
0
170 000

Výdaje :
53 000
388 000
300 000
229 000
33 000
399 000
14 000
375 000
182 000
1 070 000
62 000
2 868 000
33 000
16 000
327 000
2 000
47 000
0
60 000
76 000
429 000
36 000
135 000
481 000
193 000
30 000
111 000
244 000
0
0
0
0
0
0
281 000
0
0
0
0
0
448 000
53 000
43 000
180 000
0
45 000
429 000
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Archivace materiálu
Knihovna
Bank.úrok,dividendy
Prodej akcií
Prodej,výkup pozemku
Péče o staré občany
Příspěvek na dopravu
Obnova venkova
Proúčtování mezd 12/98
Plynofikace
Dotace OkÚ Vsetín
Dotace na mzdu Úř.práce
Plynofikace,voda – úvěr
Příspěvek na žáky
Sociální fond
Splátka úvěru
Členské přísp.sdružení
CELKEM

Příjmy :
0
70 000
19 000
1 997 000
55 000
65 000
6 000
0
0
0
294 000
48 000
0
117 000
52 000
-900 000
0
10 550 000

Výdaje :
5 000
123 000
0
0
26 000
68 000
6 000
21 000
- 40 000
323 000
0
48 000
0
42 000
52 000
0
68 000
10 414 000

    

Poměrně mírná zima a dobrá péče o zvěř způsobily, že stavy srnčí zvěře byly na
jaře opět vysoké. K odlovu bylo naplánováno 86 kusů. Velmi suché léto i podzim
způsobily zhoršení tělesné kondice této zvěře. Vzrostly rovněž ztráty u této zvěře,
zejména dopravními prostředky. Původní plán lovu zvěře byl navýšen o 4 kusy
žádostí o povolení mimořádného odstřelu. Odlov srnčí zvěře se podařilo úspěšně
splnit ve výši 90 kusů. Špatné klimatické podmínky však způsobily, že zvěř
nebyla na zimu dobře připravena,
a proto bylo nutné začít s přikrmováním již brzy na podzim.
Ze zvěře jelení se podařilo ulovit jednu laň. Po jejím ulovení v srpnu bylo
požádáno
o povolení odlovu jednoho jelena I.věkové třídy, to se však nepodařilo.
Pokles stavů dančí zvěře pokračoval.
Po mnoha letech se nepodařilo ulovit zvěř černou. Její stavy značně poklesly
výskytem moru prasat.
Ze zvěři drobné byl loven pouze zajíc, a to v množství 3 kusy.
Znovu byla provedena ozdravná akce u srnčí zvěře a vakcinace lišek proti výskytu
vztekliny.
Ze zvěře škodné bylo uloveno 8 lišek a 29 kun skalních. Hubení škodné byla
věnována značná pozornost.
Členská základna se zvýšila o jednoho člena, rovněž se zvýšil počet lovecky
upotřebitelných psů.
Pro přikrmování zvěře v zimním období bylo zajištěno : 70 q sena, 60 q ovsa, 5 q
kukuřice
30 q řepy.

Myslivci
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Stav mysliveckých zařízení je stejný jako v minulém roce, došlo jen k drobným
opravám. Jednoduchou úpravou terénu na vhodných místech bylo zřízeno 3 km
loveckých chodníků

    
Ve dnech 27. – 28.června se v Kunovicích uskutečnilo mistrovství republiky
v armsportu. Náš okres v tomto sportovním odvětví, což je vlastně páka,
reprezentoval v kategorii do 70 kg Stanislav Dupkala z Liptálu a stal se
absolutním mistrem České republiky.
Pokračovatelkou bude možná Michaela Bařinová z Liptálu, která ve svých 16 ti
letech má již bronzovou medaili z mezinárodního mistrovství v Mikulově
v juniorské kategorii.

Páka

    

V druhé polovině února napadlo velké množství sněhu, ale již od 1. března
začalo oteplení. Rychlé tání způsobilo zvýšení hladiny všech toků a vyzkoušelo
funkčnost nové regulace potoka v horní části obce. Za týden roztál všechen sníh
a na jižních svazích se začaly objevovat první sněženky, což je u nás nezvykle
brzy.
Večer v neděli 7.3. však začalo velmi hustě sněžit a těžký mokrý sníh již před
půlnocí způsobil řadu problémů. Kromě výpadku elektřiny v celé naší obci
/ s problémy až do poledne následujícího dne / došlo k polámání řady stromů
a větví.
Velmi nezvyklé, krásné a slunečné počasí bylo na velikonoce 4.4., ale zima se
ještě nevzdala a mrazíky přetrvávaly až do konce dubna.
Letní slunečné počasí na začátku června vystřídaly poměrně prudké deště
/od 18.6. do 22.6./ s ochlazením.
Po téměř tropickém letním počasí na začátku července / teploty ke 30 st.C/,
se 21.7. v podvečerních hodinách přehnala nad obcí obrovská větrná smršť
s prudkým lijákem. Převrátila tady několik vzrostlých stromů. Jeden dokonce
spadl těsně vedle rodinného domu Frýdlových v Lůžku, ale naštěstí se nikomu
nic nestalo.
Za své vzal i velký smrk v anglické zahradě u zámku a rozložité větve stromů
podél cesty.
Ve vysílání televize Emurfilm Zlín byly zachyceny pohledy na vyvrácené stromy
a rozhovory očitých svědků. Ti uvedli, že: …“ obloha nejpve zčernala, pak se
zvedl ohromný vítr a začalo silně pršet.“
Celá kalamita tak trvala jen několik minut, ale oprava přetrhaných drátů a úklid
dřevní hmoty si vyžádal delší čas.
Pěkné letní počasí se protáhlo až do září a „babí léto“ mělo téměř tropické teploty

Počasí
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/25-28 st.C ve dnech 9. – 12.9./.
I první podzimní den 23.9. měl stejné teploty, ale pak se již začalo ochlazovat.
První mrazík byl 15.10., první sníh napadl 8.11., ale stále ještě byly velké výkyvy
v teplotách /např. 6.11. bylo večer 11 st.C/.
Větší množství sněhu napadlo od 22.11. a stálé nižší teploty způsobily, že vydržel
až do vánoc.

    

Zvláštním úkazem v tomto roce bylo zatmění slunce, které jsme 11.8. mohli
za příznivých podmínek sledovat i u nás. Úplné zatmění nebylo dobře vidět
z území naší republiky a tak odborníci a fanatici směřovali na jihovýchod
Maďarska.
Ale my, laici jsme s napětím očekávali jaké to bude. Přes černá sklíčka jsme
pozorovali, jak měsíc překrývá slunce /před 13.hod./ a najednou bylo pryč.
Jen prstenec zvláštního svitu naznačoval, že tam slunce je. Obloha i okolní krajina
byla zbarvena do kovově šedého odstínu. Bylo to zvláštní, najednou se ochladilo a
jako by byl večer v poledne. Trvalo to však jen dvě minuty a sluníčko začalo
vykukovat, osvicovat a zahřívat vše okolo nás.
Ti, kteří očekávali konec světa, byli asi zklamaní, ale my ostatní jsme byli
nadšeni, protože něco takového již ve svém životě neuvidíme.

Zatmění slunce

    

V kulturním zařízení Obecního úřadu proběhly v tomto roce:
- dva plesy / Sdružení rodičů, SVPT Lipta /
- čtyři zábavy /Klub žen, Josefovská a Štěpánská – TJ Start, SilvestrovskáG.O.M./
Mateřská škola uspořádala dvě besídky / Maškarní a Vánoční / a Výstavu
dětských prací v zasedací místnosti.
Desetkrát byl sál kulturního zařízení využit k soukromým akcím a sedmnáctkrát
k prodejním akcím.
Konalo se zde soustředění a setkání SVPT Lipta,
Taneční kolona základní školy,
Výstava betlémů, Mikulášská beseda s důchodci a Vánoční koncert.

Akce
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V kulturním areálu bylo promítáno letní kino, přes léto byl v provozu výčepní
stánek.
Konaly se zde Dětské folklorní slavnosti,
šest zábav místních organizací
/ 2x TJ Start, 2x Klub žen, SVPT Lipta, Sdružení rodičů/ a jedna zábava
Kosovců.
Poslední akcí byly úspěšné Liptálské slavnosti.

    

V roce 1999
se narodilo : 17 dětí / 8 chlapců, 9 děvčat /

Narození

zemřelo

Úmrtí

: 14 spoluobčanů / 13 mužů, 1 žena /

K trvalému pobytu se přihlásilo :
35 občanů / 20 mužů, 15 žen /
K přechodnému pobytu se přihlásilo: 7 občanů / 4 muži, 3 ženy /
Odhlásilo se z obce :
22 občanů / 14 mužů, 8 žen /

Pobyt

Proběhlo 7 sňatků našich občanů a 4 rozvody.

Ke konci tohoto roku bylo 1 416 obyvatel v naší obci.
473 domů
41 chat
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Rekapitulace 1999

1. Rok NATO a Kosova
2. Svět jako hříčka živlů
3. Návrh volebního programu
4. Jednání o zprovoznění zdravotního střediska
5. Z mateřské školy
0
6. XII.Dětské folklórní dny
7. SVPT v Maďarsku
8. 30 let Liptálských slavností
9. XXX.Liptálské slavnosti
10. Výstava
11. Jubilant Ladislav Michálek
12. Petice občanů
13. Návštěva p.Stanislava Grosse
14. Mikulášská jízda
15. Beseda s důchodci
16. Vánoční koncerty
17. Výstava betlémů
18. Cvičení rodičů s dětmi
19. Hasičky
20. Fotbal
21. Rozpočet obce
22. Myslivci
23. Páka
24. Počasí
25. Zatmění slunce
26. Akce
27. Narození, úmrtí, pobyt.

str. 90
91.- 92.
92.- 93.
93.
93.
94.
94.
94.
95.
95.- 96.
96.
97.
97.
97.
98.
98.
98.
98.
98.
99.- 100
100.
101.
101.
102.
102.
103.
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2000
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V souhrnu se zdál uplynulý rok docela optimistický.
Ekonomika začala po třech letech propadů mírně růst, klesala nezaměstnanost,
vzrostly reálné mzdy.
Začala se také se také výrazně měnit struktura hospodářství. Díky přílivu
zahraničních investic se začala naše země stávat zemí televizí, počítačů či
mobilních telefonů. Elektronika se po automobilovém průmyslu stala dalším
velmi perspektivním odvětvím.
Ale tradice je tradice – těžký průmysl, jehož základy leží ještě v minulém století,
prodělal těžkou krizi. Hutní firmy jako Vítkovice či Nová huť zůstaly nad vodou
jen díky injekcím z daní. Vláda přitom podle svých sociálně demokratických
receptů i do těchto oborů pumpuje miliardy korun na jejich sanaci. Konkursu se
nevyhnuly firmy jako Let Kunovice, Svit Zlín a další tradiční jména.
I v posledním roce století a tisíciletí zůstala česká ekonomika pod velkým vlivem
politiků.
Ale senátní volby podemlely představu hlavních stran, že jejich dohoda udrží
iluzi o dvou velkých kamenech – pravém a levém – na nichž stojí domácí
demokracie.
Na scéně jsou dva noví hráči – čtyřkoaliční a komunistický.
Rozpory narůstají, i když to není na první pohled zřejmé.

Ekonomika
státu

    

Listopadové volby do krajů a třetiny Senátu poznamenala malá účast. Hlasovací
právo využil jen každý třetí občan, druhého kola senátních voleb se zúčastnila jen
pětina lidí s hlasovacím právem.
Někteří nepřišli, jelikož je politika nezajímá, jiní zase chtěli dát najevo, že politici
dělají svou práci špatně, že kraje ničemu nepomůžou a že by se Senát měl zrušit.
Krajské volby vyhrála ODS, dostala nejvíc hlasů v sedmi krajích ze třinácti.
Čtyřkoalice byla nejlepší pětkrát a v Ústeckém kraji zvítězila KSČM.
Komunisté byli třetí nejsilnější stranou, celkově dostali přes 20 procent hlasů
a ve všech krajích porazili sociální demokracii.
Krajské rady ale ovládly ODS a Čtyřkoalice, většinou do vedení přibraly ještě
ČSSD nebo Nezávislé.
Ve volbách do Senátu podle očekávání vyhrála Čtyřkoalice, která těží z toho, že
její kandidáti voličům jiných stran nejméně vadí.

První volby do krajů

Výsledky voleb do Zastupitelstva zlínského kraje v Liptále ze dne 12.11.2000
Počet voličů v obci :
1 084 voličů
K volbám se dostavilo : 306 voličů / tj. 28,2 % /
Počet platných hlasů :
304 hlasů
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ODS
Koalice ČSNS a Nezávislých
Čtyřkoalice
KSČM
Zlínské hnutí nezávislých
ČSSD
Koalice neparlamentních stran
Republikáni Miroslava Sládka
Moravská koalice
Pravý bok - KAN
Humanistická aliance

94 hlasů
30,9 %
67 hlasů
22 %
54 hlasů
17,8 %
27 hlasů
8,9 %
25 hlasů
8,2 %
23 hlasů
7,5 %
4 hlasy
1,3 %
4 hlasy
1,3 %
4 hlasy
1,3 %
2 hlasy
0,7 %
0
0
/Archív : Hlasovací lístky …………../

    

„Máme-li ve zvyku s příchodem nového roku bilancovat rok starý, pak
s přelomem století se můžeme ohlédnout o sto let zpátky a porovnávat život lidí a
celé společnosti tehdy a dnes.
Přesně před sto lety bylo v tomto údolí se sevřeným potokem Rokytenkou
279 domů, v nichž žilo 1715 obyvatel.
Obyvatelé Liptálu neměli snadný život, málo úrodná kamenitá pole poskytovala
nuznou obživu celkem 223 rolníkům, dále pak zde existovalo 70 živností, 41 osob
se živilo tak zvanou domácí výrobou jako bylo křivačkářství, výroba metel,
zemědělského nářadí a podobně.
Chovali celkem 64 koní, 630 kusů hovězího dobytka, 22 ovcí, 86 koz, 95 vepřů,
874 slepic, 134 hus a 16 kachen, pěstovali včely v 50 úlech.
Pamětníci vzpomínají na první automobil, který projel Liptálem, první světelné
obrazy, které se zde promítaly, první němé filmy a hodně lidí pamatuje první
uvedení zvukového filmu. Rozvoj vědy a techniky umožnil lidem v tomto století
spatřit přeměny, jejichž význam i množství nejen že předčilo očekávání lidí, ale
zároveň od základů změnilo jejich život.
Víme, jak nám komplikuje život třeba jen chvilkový výpadek elektrického
proudu, jsme nešťastní a nervózní, jestliže náš mobilní telefon nereaguje, protože
se nachází v pásmu, které není pokryto signálem, nedovedeme si představit, že
bychom korespondenci vyřizovali psaním na psacím stroji, jsme zvyklí posílat
poštu faxem. Běžným pomocníkem v domácnosti se staly automatické pračky,
sušičky, kuchyňské roboty, myčky nádobí. Naše stále rychlejší životní tempo
usnadňují rychlejší auta, dálnice, železniční spoje intercity.
Uprostřed toho všeho však stále zůstává týž nedokonalý člověk, jehož fyzické,
psychické i intelektové schopnosti jsou sice neustále rozvíjeny a zdokonalovány,
ale přeci jen omezeny. Dnes víme, že i rozvoj blahobytu může mít své hranice,
do nichž svět naráží. Dnes víme, že nejen, že neporučíme větru ani dešti, ale
nedokážeme se účinně bránit proti přírodním katastrofám, civilizačním nemocem,
každodennímu spěchu a stresu. Nemáme čas na své děti a zájmy, nemáme čas se
zastavit s přáteli, stále jen myslíme na to, co jsme ještě neudělali, co máme před
sebou, že jsme ještě tady a už jsme podle programu měli dávno být někde jinde.

Přivítání nového
roku a ohlédnutí
zpět
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Starší lidé často říkají, že dřív lidé nežili v takovém pohodlí, že dříve „bylo bídy
plné kůty“, ale lidé se navštěvovali, věděli, koho co tíží, při vší dřině prý byli
mnohem přátelštější i spokojenější, snad i zdravější.
Přejme si s příchodem nového roku, abychom to dobré z chudobného života
našich předků dokázali uchovat, abychom se uprostřed pracovního shonu dokázali
zastavit, odpočinout si, abychom v každodenním životě nacházeli chvilky radosti,
štěstí i obyčejné lidské spokojenosti.“

Z projevu pana starosty Miroslava Vaculíka při přivítání nového roku
dne 1.1.2000 v 17.hod. před Obecním úřadem, kde kromě ohňostroje rozzářily
dětské oči malované perníčky a dospělé zahřál čaj s rumem.

    

Rudolf Žáček :

„ Liptál se nikdy nestal městem.“

Z historie místa,
kde žijeme

Jihovýchodně od Vsetína, v horní části širokého údolí říčky Rokytenka, vznikla
patrně někdy v první polovině 14. století, ale možná i poněkud dříve, ves Liptál.
První zmínka o ní pochází z roku 1361, kdy o toto území vedl spor klášter ve
Vizovicích. Od svého vzniku byla součástí vsetínského panství.
Někdy v průběhu první poloviny 16. století však byla od vsetínského dominia
odloučena a dostala se do rukou rodu Podstatských z Prusinovic, kteří ji drželi až
do roku 1637. Po Podstatských z Prusinovic se v držení vsi vystřídala celá řada
příslušníků moravské šlechty, mezi jinými Ledeničtí z Ledenic, Otislavové
z Kopenic či páni ze Strommu. Za Mikuláše Leopolda Otislava z Kopenic, který
držel Liptál v letech 1710 až 1751, je k roku 1710 doložen poprvé i liptálský
zámek.
Nejpozději v polovině 16.století existovala v obci fara, která zanikla
v bouřlivých dobách třicetileté války. Po ní byli liptálští násilně rekatolizováni,
katolická farnost byla obnovena až v roce 1796. Obyvatelé ovšem vyznávali
převážnou většinou evangelickou víru a v roce 1781, po vydání tolerančního
patentu, byl ustaven evangelický sbor a vystavěn kostel. Nový evangelický kostel
byl postaven v roce 1907. Od 18. století tak v obci vedle sebe existovaly katolická
i evangelická fara a rovněž dvě konfesní školy.
Obec, jako centrum malého panství, poměrně rychle rostla a před polovinou
19. století měla 250 domů a takřka 1500 obyvatel.Těsně před koncem feudálního
období, v roce 1846, získala dokonce právo konání čtyř výročních trhů a začala
být považována za městečko. Oficiálně městský statut Liptál nikdy neobdržel.
Obec nikdy nenabyla stavebně městského rázu a s vyjímkou existence pobočky
vsetínské továrny na nábytek před 1. světovou válkou, nedošlo tu ani k většímu
rozvoji průmyslové výroby.
V roce 1901 se v Liptále narodil Jan Kobzáň, malíř Valašska. V roce 1907 byl
zřízen siročinec, o nějž pečovaly sestry ženského dominikánského kláštera.
Později z něj vznikla zvláštní škola s dětským domovem.
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V období nacistické okupace se Liptál svou horskou polohou stal jedním
z významných center protinacistického odboje na Valašsku.
Vznikla zde i partyzánská skupina, která se napojila na partyzánskou brigádu Jana
Žižky z Trocnova.
Po osvobození v roce 1945 pokračoval poznenáhlu pokles počtu obyvatel.
Nezastavil ho ani vznik družstva lidové výroby Lipta v roce1946.
Od roku 1949 nesla obec název Lipové, ten se však nevžil a v roce 1956 se vrátila
k původnímu názvu Liptál. Podle posledního sčítání lidu měla obec i
s připojenými horskými osadami necelých 1400 obyvatel a 400 domů. Trvale
obydlených bylo 371.
/ Uveřejněno v denním tisku Rudé právo dne 6.června 2000 /

    
Dne 7. března 2000 jsme si společně s žáky Základní a Mateřské školy u pomníku
našeho prvního prezidenta připomněli 150. výročí narození Tomáše G. Masaryka.
Ve svém projevu přiblížil pan starosta jeho život, ale hlavně boj za pravdu a
svobodu českého národa.
„Zanechává za sebou stále živý odkaz výjmečné osobnosti. Byl zosobněním
ideálů mravnosti, humanity a smyslu pro praktické uplatnění těchto myšlenek.
Masaryk sám říká, že všechno, co bylo, je jen poučením pro to, co bude. Historie
je podle něj pořád víc umění předvídat, co se má dělat. Velká historie není
zabezpečením velké budoucnosti. Teprve tenkrát nám prospěje, když v ní chceme
pokračovat, osvojit si z ní velké myšlenky.“

150 let od narození
T.G.Masaryka

    
Od 1.4.2000 vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška o odpadech.
Občané trvale bydlící na svozné trase budou platit roční paušální
poplatek 150,- Kč na osobu a rok a 5,- Kč za známku na popelnici.
Občané bydlící mimo svozové trasy budou platit 100,-Kč na osobu a rok a
dostanou zdarma 3 ks plastových pytlů na rodinný dům.
Majitelé rekreačních objektů zaplatí paušální poplatek ve výši 250,- Kč za rok a
dostanou 5 ks pytlů zdarma.
Občané mohou nadále využívat 4 kontejnerů pro likvidaci vytříděných odpadů
/ sklo, papír, plasty,plechovky / a 1 x za rok sběru velkoobjemových a
nebezpečných odpadů - zdarma.

Nová vyhláška
o odpadech

Již koncem roku však Zastupitelstvo obce jednalo o změně systému v likvidaci
domovních odpadů. Byly by odbourány recyklační kontejnery / odpad nebývá
správné tříděn, oddělení pro plasty není dostatečné a odpad se hromadí i v okolí
kontejneru /.Klasické popelnice by byly zachovány, ale každá domácnost by svůj
odpad třídila do pytlů.
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O plynofikaci obec usilovala od roku 1991, to je plných devět let. Nebylo na co
navázat a tak veškerou dokumentaci, povolení, vyjádření, územní rozhodnutí a
stavební povolení včetně zajištění souhlasu asi 300 vlastníků bylo třeba postupně
zajistit, včetně finančních prostředků.

Plynofikace

Výkopové práce byly zahájeny 19.června, kolaudace byla 10.října, spuštění plynu
bylo 25.října.
Bylo položeno 11 km potrubí, doposud bylo provedeno 210 přípojek k rodinným
domkům – HUP, zbylé práce včetně povrchových úprav by se měly dodělat
v příštím roce.
Tato velká investiční akce bude stát 11,6 mil.Kč
Ze Státního fondu životního prostředí v Praze se podařilo získat dotaci 4,5 mil Kč,
Z vlastních prostředků dáme 7,1 mil Kč
/ z toho úvěr u ČMHB 7,8 % - 6.2 mil.Kč/
v roce 2001 – 0,9 mil. Kč.
Mimo tuto akci bude musit obec v příštím roce zajistit plynofikaci kotelen a
budov ve vlastnictví obce / ZŠ,MŠ,OÚ, zdravotní středisko, dům služeb/.
Celkové náklady se odhadují na cca 2,1 mil. Kč.

    
Folklorní festival Dětské folklorní dny, v pořadí již XII. ročník přehlídky
dětských souborů se uskutečnil v přírodním kulturním areálu v sobotu 10. a
v neděli 11.června 2000.
Tento festival byl pořádán pod záštitou předsedkyně Výboru petičního, pro lidská
práva, vědu, vzdělání a kulturu Senátu Parlamentu ČR paní Ireny Ondrové a
v úzké spolupráci s armádním folklorním festivalem Rožnovská valaška.
Součástí festivalu byla výstava „Náš barevný svět“ s ukázkami prací dětí Základní
školy v zasedací místnosti Obecního úřadu, která byla otevřena již v pátek.
V sobotu zahájila program přehlídka malých zpěváčků v soutěži „O liptálského
ptáčka zpěváčka“a v odpoledním programu s názvem „Tancujeme pro radost“,
kromě dětských souborů z Itálie,Vsetína, Frenštátu p.Radhoštěm, a Pozlovic
vystoupily i Mažoretky ZŠ Liptál a Skupina historického šermu.
V neděli pokračovala přehlídka zpěváčků a v programu „Jsme rádi na světě“
vystoupily soubory z Lipníku n. Bečvou, Polska, Valašských Klobouk, Zubří a
Ostravy.
/ Archív : plakát, pozvání ………………/

Dětské folklórní
dny
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Letošní XXXI.Liptálské slavnosti, jako součást projektu IGF, byly pořádány ve
dnech 25.až 27.srpna v přírodním kulturním areálu pod záštitou p.Karla Březiny,
ministra a vedoucího Úřadu vlády ČR.
Tradičně bohatý program zahrnoval kromě vystoupení mnoha zahraničních hostů
a domácích souborů i start horkovzdušného balónu, ohňostroj,vystoupení
mažoretek a slavnostní koncerty hudeb – účastníků přehlídky zemí NATO
v Kroměříži.

Liptálské slavnosti

….„Věřím, že se XXXI. Liptálské slavnosti 2000 zapíší do srdcí tuzemských a
zahraničních účinkujících i diváků jako důstojný příspěvek České republiky
k mezinárodní kulturní spolupráci, a přeji všem bohaté kulturní zážitky, příjemnou
pohodu a samotnému festivalu úspěšný průběh.“
Z dopisu pana Pavla Dostála, ministra kultury ČR
„ Je mi velkým zadostiučiněním, že jsem přijal návrh Folklórního sdružení České
republiky o uspořádání Mezinárodního folklórního festivalu IGF 2000 v Liptále.
Z titulu prezidenta Mezinárodní organizace folklórních sdružení IGF zdravím tuto
slavnost a přeji jí, aby byla korunována úspěchem a setkala se s co nejširším
ohlasem.
Obracím se především na mladé členy zúčastněných folklórních souborů, aby
svou přítomností prokázali nezměrnost hodnot, spojených s činností úzce
navazující na lidové tradice. Mladí jsou naše budoucnost, oni jí musí vtisknout
ideály přátelství, solidarity, míru mezi národy. K nim se obracím s výzvou, aby
přispěli ke zbourání všech bariér, bránících svobodné komunikaci.
Mou vytouženou vizí je, aby nové tisíciletí bylo určováno jednotou snah, a to přes
všechny rozdíly politické, ideologické a kulturní.
Můj velký dík, spolu s poděkováním od všech členů Rady IGF, patří
organizátorům tohoto festivalu, který přináší cenné okamžiky, velmi přínosných
setkání světa folklóru na nejvyšší úrovni.“
Z dopisu pana Lillo Alessandro, prezidenta IGF.

Součástí Liptálských slavností byla výstava obrazů pana Josefa Dubšíka
a malá galerie k 70 ti letům SVPT Lipta.
Obě výstavy v sále kulturního zařízení vhodně doplnily dekorace sušených květin
paní Zdenky Škrabánkové.
/ Archív : brožura s programem Liptálských slavností………….
pohlednice………….
„visačka“…………../
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V pondělí 30.října navštívil naši obec ministr a vedoucí úřadu vlády ČR, Karel
Březina se svými poradci. Na své pracovní cestě se u nás jen zastavil, aby omluvil
svou nepřítomnost na letošních Liptálských slavnostech, nad kterými měl záštitu.
V podvečerních hodinách byl přivítán panem starostou na obecním úřadě a za
přítomnosti místních podnikatelů a hlavních sponzorů Liptálských slavností bylo
panem Zdeňkem Pšenicou a ředitelem festivalu ing. Ladislavem Michálkem
provedeno jejich krátké zhodnocení.
Pan ministr byl velmi překvapen akcí takového rozsahu pořádanou jen malou
vesnicí, vyslovil uznání všem zainteresovaným a slíbil, že příští rok musí všechno
vidět na vlastní oči a určitě přijede
Do besedy se pak zapojili všichni zúčastnění a přednosta Okresního úřadu Vsetín
Pan Miroslav Mírný diskutoval s hosty o školství / změnách v jeho řízení / a
informatice. Od našeho starosty pana Miroslava Vaculíka a starostky Ubla paní
Jany Martincové se dozvěděl i o nejaktuálnějších problémech při začínající akci
Skupinový vodovod Syrákov a přislíbil podporu.

Návštěva ministra

    
Celoroční oslavy sedmdesátin valašského souboru Lipta vyvrcholily 10.11. ve
velkém sále domu kultury ve Vsetíně koncertem s názvem „Liptál městečko“
Představily se zde všechny složky Lipty – dva dětské soubory, dospělá Lipta a
muzika s primášem Miroslavem Urubkem i senioři, kteří mají také svou kapelu
pod vedením Milana Mlčáka.
Program čerpal z tradic středního Valašska. K parádním číslům Lipty patří
zejména valašské točené – párové vířivé tance v choreografii Zdeňka Platzera.
Vystoupil i král odzemkářů Luboš Oravec, který má stále té své vitality na
rozdávání.
U začátků Lipty stál například i malíř a liptálský rodák Jan Kobzáň. Jeho zásluhou
se na jevišti objevilo zbojnické pásmo oživené podle starých vyprávění. I tento
program patří ke kmenovému repertoáru souboru.
Za nejúspěšnější období však považuje vedoucí souboru ing.Ladislav Michálek
posledních dvacet let. Daří se organizovat mezinárodní festival Liptálské slavnosti
i Dětské folklórní dny v Liptále a do souboru přišla řada mladých lidí.

70.let SVPT Lipta

/ Archív : pozvánka …………….
vstupenka ………….../
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Od 1.1.2000 se dřívější Zvláštní škola internátní v Liptále stala Dětským
domovem a Speciální školou.
Naše zařízení prošlo od svého založení katolickým farářem Msgre.F.Štěpánem
v roce 1907 dlouhým vývojem od péče řádových sester o sirotky až po péči
o mentálně retardované děti, které pobývaly od pondělí do pátku na internátě
z důvodu vzdáleného bydliště od školy a na víkendy se vracely domů k rodičům.
Tomuto poslání plně odpovídal název Zvláštní škola internátní.
Ovšem během let byly v našem zařízení stále častěji děti, kterým soud nařídil
ústavní výchovu – ty se tedy logicky z internátu nikam nevracely a pobývaly
nepřetržitě u nás. V některých případech od svého útlého dětství až do dospělosti.
Tato skutečnost už proto neměla s internátním typem zařízení nic společného.
Proto jsme se prostřednictvím Školského úřadu ve Vsetíně obrátili na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze se žádostí o změnu ZvŠI na DDSŠ.
Naší žádosti MŠMT ČR vyhovělo a tím jsme se stali zařízením s právní
subjektivitou.
Změnil se název zařízení, ale co se hlavně mění je charakter péče o naše děti.
Jsme dětským domovem rodinného typu – tzn. že děti už nebudou rozdělovány na
skupiny malých či velkých chlapců a děvčat, ale na skupiny koedukované – tj.
chlapců a děvčat dohromady. Tím můžeme posilovat rodinné vazby, že
sourozenci budou ve skupině spolu. Budou zde děti různého věku, tak jak tomu
bývá i v rodinách.
Chtěli bychom proto, aby děti považovaly za své tety a případně strýce či strejdy
každého zaměstnance DDSŠ, jež jim jejich rodiny nemohly nebo nechtěly zajistit.
A protože naše děti začínají navštěvovat ve stále větším počtu i místní mateřskou
a základní školu, budeme rádi, když pocítí zájem a pomoc i ze strany široké
liptálské veřejnosti.
Mgr. Alena Suchánková, ředitelka DDSŠ v Liptále

Transformace ZvŠI
na DDSŠ

    

V tomto roce se v základní škole uskutečnila řada akcí.

Akce učitelů a dětí
základní školy

Den Země připomíná lidem, že stav životního prostředí není takový, jaký bychom
si ho přáli, a zároveň připomíná, že odpovědnost za budoucnost naší Země leží jen
na nás samotných.
To vše si žáci základní školy připomněli 18.dubna, kdy vytvářeli korálky z vršků
plastových lahví, stavěli komíny z plastových kelímků a tácků, z prázdných
plechovek dávali dohromady „plechovou hudbu“.Největší práci, ale i největší
radost přinášelo dětem vytváření staveb z plastových lahví.
V těchto dnech probíhal také sběr papíru.
Dne 5.května slavili prvňáčci „Svátek slabikáře“, když všem pozvaným rodičům
předvedli jak již umí číst. Ale nejen to - přednesli básničky, recitovali říkanky
o písmencích, zpívali, hráli na flétnu i dramatizovali pohádku.
Na závěr se pak mohli těšit z diplomu za pěkné čtení, ale hlavně ze zaslouženého
slabikářského dortu.
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Ke Dni matek připravili učitelé se všemi žáky slavnostní akademii v tělocvičně
školy.
Rázný pochod mažoretek odstartoval bohatý program písniček, básniček, tanečků
i scének.Představili se i žáci z 9.třídy ukázkou z tanečního kurzu a skupina dívek
jako orientální tanečnice.
Výstavu prací dětí základní školy „Náš barevný svět“, která byla součástí oslav
Mezinárodního dětského folklórního festivalu v Liptále, mohli shlédnout
návštěvníci výstavní síně Městského úřadu Vsetín v době od 12. do 16.června.
Netradiční a působivá vernisáž se uskutečnila před městskou radnicí a pozvánkou
bylo vystoupení mladých liptálských mažoretek i dalších tanečnic.
Základní škola se již druhým rokem zapojila do mezinárodního projektu Sokrates
„Svátky a tradice očima dětí“,na jehož realizaci Národní agentura finančně
přispěla. V rámci tohoto projektu navázala škola partnerství se školou v Itálii a
v Anglii. Děti se vzájemně informují o místních zvycích a tradicích.
V rámci tohoto projektu oslavili žáci i svátek Halloween.Ve slavnostně vyzdobené
tělocvičně, kde samozřejmě nechyběly vyřezávané dýně, děti soutěžily, tancovaly
a ochutnávaly dýňové zákusky.
Koncem kalendářního roku si žáci partnerských škol vyměňovali informace o
tom, jak se v které zemi slaví Vánoce.
Velkou událostí pro žáky 8.a 9.tříd i jejich rodiče byl kurz tance a společenské
výchovy, který pořádali ke konci roku manželé Šmigurovi.
…“Až konečně nadešel ten dlouho očekávaný večer. Hoši vybaveni květinami,
děvčata bílými kapesníčky společně s našimi rodiči, příbuznými, učiteli a dalšími
hosty zaplnili místní sál do posledního místečka.
Naplněni radostným očekáváním i s trochou trémy jsme zahájili večer
nejjednodušším tancem – mazurkou. Následovaly tance klasické i moderní,
soutěže i volba nejlepšího tanečního páru. Večer se náramně vydařil.“
Z článku do Liptálského zpravodaje Mileny Halové,žákyně 8.třídy.
Třetí adventní neděli připravili žáci základní školy pro rodiče pod vedením svých
učitelů vánoční akademii.
V tělocvičně se sešli rodiče, bývalí žáci i ostatní hosté a sledovali „snění malé
holčičky“ o Vánocích, vánočním stromečku, o zvířátkách v zimě, o Popelce
tančící s krásným princem, o mámině perníku a dalších příjemných věcech.
Ze snu ji probudí koledy a polonéza nejstarších žáků s ukázkou z tanečního kurzu.
Závěr pak patřil nově vytvořenému pěveckému sboru a konferenciérům Veronice
Galdové a Vlastimilu Vaculíkovi, kteří popřáli všem hodně vzájemného
porozumění, lásky a spokojenosti.
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Na jaro se děti v mateřské škole dlouho těšily a přivítaly ho tradičním „vynášením
Moreny“a pak oslavou Velikonoc. Při „Velikonočním tvoření“ si vyzkoušeli
rodiče spolu s dětmi několik technik zdobení vajíček, perníčků a výrobu jiných
velikonočních ozdob.
V den „Otevřených dveří“ se přišli do mateřské školy podívat rodiče se svými
dětmi a většina využila i možnost zápisu na příští školní rok.
Pak paní Lesáková, herečka brněnského loutkového divadla Radost, přijela zahrát
dětem Pohádku z kufru – O smolíčkovi. V jejím podání ani záporné postavy
jezinek nenaháněly strach, ale spíš děti pobavily.
K Svátku matek malovaly děti hrníčky a každá maminka jistě ocenila milou
tvořivost svého dítěte.
A již všichni s napětím očekávali, jaké bude počasí v den plánovaného
poznávacího výletu do Velkých Karlovic. Vyšlo to a v údolí Jezerné jsme pod
vedením zkušených pracovnic Domu dětí na Vsetíně lovili a pozorovali „vodní
breberušky“, čolky, žabky, pulce a dokonce raky.
O týden později jsme ještě pozdravili a kousek doprovodili běžce nesoucí
pochodeň míru a již se všichni těšili na oslavu Dne dětí. Připravovali jsme hru
„Malá a velká šlápota“, kdy rodiče spolu s dětmi projdou vyznačenou trasu
v blízkém okolí, na stanovištích splní určité úkoly a vrátí se na zahradu mateřské
školy z táboráku. Spolu s rodiči a ostatními příznivci se nám podařilo stanoviště
připravit a oslava Dětského dne se vydařila.
Pak jsme si již povídali o cizokrajných zvířatech a těšili se na výlet do ZOO
v Lešné. I přes únavné tropické počasí se nám výlet vydařil a procházka
upraveným vzrostlým parkem byla příjemná. Děti, které navštívily ZOO již před
Rokem se divily, jak za ten čas žirafy porostly a všichni jsme užasli nad přeměnou
„příbytku“ pro tuleně. Z téměř divadelního sezení jsme pozorovali jejich rejdění
ve vodě i vyhřívání na sluníčku. Ještě projížďka zoovláčkem a pak již domů –
připravovat se na poslední týden školního roku – Týden v orientu“.
V pečlivě připravených kostýmech od rodičů si děti hrály na sultány, bojovníky,
tanečnice a orientální princezny. Týden vyvrcholil „scénickým představením“
sultánova dvoru na zahradě mateřské školy pro rodiče.
S dětmi odcházejícími do základní školy jsme se rozloučili malou slavností
s předáváním vysvědčení, pamětních listů a knihy, ale také tradičním přespáním
v mateřské škole. V duchu „týdne v orientu“ jsme ještě na ohni uvařili „turecký
guláš“a připravili si hostinu pod altánem .

Z mateřské školy

Další velkou akcí byla „Mikulášská besídka“,která se konala 30.11. v kulturním
zařízení Obecního úřadu.
Kromě tradičního Mikuláše byla ale zcela netradiční. Všichni hosté se totiž díky
věrným kulisám a rekvizitám ocitli v pekle. A co teprve když přišly děti
přestrojené za čertíky! To jejich skotačení kolem kotle, tanec s metlami a
čertovské říkanky s hudrováním až naháněly strach menším divákům.Ale také
jsme byli přítomni na nefalšované čertovské svatbě s opravdovými koláči a
čertovským řáděním.
Náš Mikuláš se ale nebál, přišel za hodnými čertíky až do pekla a za říkanku
nebo písničku rozdával ponožky plné dobrot.
A jaké by bylo peklo bez kouzel? Takže vedle pohádek plných čarování uviděli
diváci i balónkovou show v podání opravdového kouzelníka.
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Dobrou náladu pak již jenom doplnilo dobré občerstvení. Na stolech v přísá|í
lákalo ovoce od rodičů Kovařčíkových, ke koupi byli čertíci, které upekly paní
učitelky a dobrá valašská kyselica. Tu uvařily některé šikovné maminky.

    

Obecní úřad zaměstnával v tomto roce dvě ženy a jednoho muže z Úřadu práce na
veřejně prospěšné práce. Také u nás vykonávali náhradní vojenskou službu dva
branci. Všichni tito pracovníci byli z naší obce.
I když bylo pro obecní úřad náročné každý den zajišťovat různou práci včetně
materiálu a pomůcek, konečný výsledek byl velmi dobrý.

   



Vítání občánků uspořádal v tomto roce Obecní úřad ve spolupráci s Komisí
pro občanské záležitosti dvakrát.
Dne 27.února jsme uvítali 19 dětí, z toho 9 chlapců a 10 děvčat
a dne 25.listopadu 16 dětí.
Pro obě dvě nedělní odpoledne připravili slavnostní program žáci základní školy.

   

Veřejně prospěšné
práce

Vítání občánků



Dne 20.6.rezignoval na svou funkci člena Obecního zastupitelstva i Obecní rady
pan Alois Kovařčík.
Obecní rada jmenovala na uvolněné místo v Obecním zastupitelstvu prvního
náhradníka za ČSNS paní Danu Smilkovou, Liptál 80.
V Obecní radě nahradil pana Kovařčíka pan Jiří Oborský.

Změny v ZO

    
Ke dni 31.5.vypověděla firma Invoglas nájemní smlouvu a z části přízemí zámku
se vystěhovala. Přes letní měsíce ještě využívali tyto prostory projektanti
plynového vedení.

Zámek
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Sbor dobrovolných hasičů Liptál uspořádal dne 8.července tradiční soutěž
hasičských družstev „O pohár starosty obce a pohár starosty SDH Liptál“.
Touto soutěží si také členové sboru, zúčastněná družstva a občané připomněli 95
let od založení sboru v obci.
Liptálská soutěž se stává velmi oblíbenou. Tento fakt potvrzuje skutečnost, že se
jí účastilo 17 požárních družstev a nejvzdálenějším byl SDH Domašov u Jeseníku.
Za místní SDH soutěžily tři družstva – jedno družstvo žen a dvě družstva mužů.
Samotná soutěž je výjmečná také svou originalitou. K dnes již tradičnímu
požárnímu útoku se /na Liptálské soutěži/ také připočítává běh na sto metrů
překážek, jež provádí velitel družstva.
O výsledcích soutěže nakonec rozhodovaly desetiny sekundy.
Celkovým vítězem se stalo favorizované družstvo Spytihněvi, na druhém místě se
překvapivě, ale zaslouženě umístilo družstvo Pržna a třetí byli hasiči z Choryně.
Nejlepší domácí družstvo se umístilo na pátém místě.

Soutěž hasičských
družstev

Z nařízení okresního hejtmanství byl v roce 1905 založen sbor dobrovolných
hasičů v Liptále. Na popud župního dozorce, pana Jana Jaroška ze Vsetína ujal se
toho nelehkého úkolu 25 letý učitel František Plachý, který získal do sboru
ochotné občany a zařizoval vše potřebné.
Byl zřízen ustavující výbor, ve kterém byli občané :
František Plachý – učitel
Maxmilián Pilát – nadučitel
Emil Otta – rolničkář, č.68
Karel Laštovica – obchodník, č.113
Jan Kobzáň – hostinský,č.83
Tento výbor se ihned vrhl do práce, vypracoval stanovy sboru a ještě v témže roce
byla koupena nová stříkačka, 120m hadic,8 m savic, 2 berlovky a pravděpodobně
i výzbroj a výstroj pro členy.
Stříkačka byla ruční, čtyřkolová, na tehdejší dobu moderní a velmi výkonná,
/předčila ji jen stříkačka parní/. Byla koupena od firmy R.A.Smékal,Čechy u
Prostějova za 2 700,-K.
Sbor získával prostředky z příspěvků členů, z milodarů některých firem,
pojišťoven, od obce, od Moravské zemské jednoty hasičské, ale převážně ze
vstupného a výtěžku ze zábav. Novou stříkačku pravděpodobně koupil obecní
výbor na dluh.
Sbor byl složen ze 45 zakládajících – činných a 40 členů přispívajících.
Činní členové platili vyšší příspěvky /2,-K/, přispívající platili příspěvky nižší
/1,-K/ a neměli hlasovací právo.
Sbor měl tři oddíly a to : stříkačníci, lezci, ochránci.
Později byl založen oddíl samaritánský.
Z počátku byl sbor součástí „Valašské župy“ číslo 32 se sídlem v Rožnově.
V roce 1908 byla zřízena samostatná „Vsacká župa“číslo 45, později zvaná
Bubelova.

Z historie
hasičského sboru

26.11.1905 se konala ustavující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů a
zvoleni byli první činovníci sboru.
Starosta :
Maxmilián Pilát - nadučitel
Náčelník:
František Palacký - učitel
I.podnáčelník : Emil Otta – rolník

120

II.podnáčelník : Karel Laštovica – obchodník
Členové výboru : Jan Kobzáň – hostinský
Josef Hruška – rolník
Jan Laštovica – obuvník
Četaři :
Pavel Vaculík,č.284
Tomáš Vychopeň,č.162
Náměstek starosty : Jan Kobzáň
Pokladník:
Maxmilián Pilát
Jednatel .
František Plachý
Na závěr byla dojednána s přítomným zástupcem fy.R.A.Smékal koupě další
výzbroje za 940 K

První hasičský ples byl pořádán 7.února 1906. Pro hosty ze Vsetína byly vyslány
dva povozy s koňma.
První hasičský výlet byl pořádán v červenci 1906 v březince pana Hrušky.Průvod
s hudbou ze Slušovic vyšel od pivovaru.
První požár od založení sboru vznikl u Josefa Matošky č.222 v Lopuníku, na
vzdálené samotě. V blízkosti nebylo vody, jen opodál malá studánka. Než byl
požár oznámen a než se hasiči dostavili, dřevěné stavení shořelo do základů.
1.července 1907 vznikl požár stodoly u bratra Otty, kde byla uložena nová
stříkačka. Oheň bal už ve štítě, když se stříkačka vytahovala k zásahu.
V té době se začalo vážně uvažovat o zřízení nové zbrojnice.
7.července byl uspořádán koncert tamburářů v Anglické zahradě.Vstupné bylo
30 haléřů a tento koncert navštívil i pan baron z Ulm-Erbachu.
V začátku roku obdržel sbor podporu 3200 K od zemského výboru.
V roce 1908 se stavěla hasičská zbrojnice.
Pozemek daroval pan baron, stavbu provedl stavitel Novák z Vizovic za 1 700 K.
Posvítka zbrojnice byla odložena na rok 1909, kdy při prověřovacím cvičení, za
přítomnosti župního dozorce pana Josefa Saidla, byla předána do užívání.
Zakládající členové :
1. Bureš František
2. Cedidla Jan
3. Cedidla Josef,č.99,rolník
4. Daňa Josef,č.65,obchodník
5. Evják Pavel,č.143,rolník
6. Gerža Josef
7. Gerža Karel,č.75
8. Hradílek Martin
9. Hruška Josef,č.7
10. Hruška Josef,č.304, rolník
11. Chmelař Josef
12. Chmelař Josef,č.314
13. Chmelař Karel,č.132
14. Kobzáň Jan,č.83, hostinský
15. Kořínek Pavel, pekař
16. Kovařčík Pavel,č.234
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17. Laštovica Jan,č.6, obuvník
18. Laštovica Karel,č.113, obchodník
19. Laštovica Tomáš
20. Lukáš Emil,č.244
21. Lukáš Jan,č.244
22. Matějů Jan, hostinský
23. Matoška Jan
24. Mika Pavel,č.90, dělník
25. Mrnuštík Josef, č.26, stolař
26. Otta Emil, č.68, rolník a sedlář
27. Paška Jan
28. Paták František
29. Pilát Maxmilián,č.78, nadučitel
30. Plachý František, nadučitel
31. Řezník Josef,č.145, rolník
32. Smilek Josef,č.88
33. Smilek Pavel, obuvník
34. Smilek Pavel,č.315, obchodník
35. Smilek Tomáš
36. Šimek Pavel, rolník
37. Tomšů Tomáš, kovář
38. Vaculík Pavel,č.25
39. Vaculík Pavel,č.284
40. Vaculík Tomáš
41. Vychopeň Tomáš,č.162, zedník
Další dva členové činní a 40 členů přispívajících se již nepodařilo zjistit.

V tomto roce byla dokončena velká oprava hasičské zbrojnice i úprava okolí,
ale plánovaná oslava výročí založení sboru s „posvěcením“ a umístěním patrona
hasičů se nekonala.
V hasičském domě byla do loňského roku umístěna prodejna obuvi, ale nyní, po
zvážení jeho využití, bylo rozhodnuto ponechat dům v kompetenci sboru
dobrovolných hasičů. Po provedení vnitřních úprav a dořešení topení by měl být
svými členy / 90 členů, z toho 60 aktivních / využíván celoročně.

Hasičská zbrojnice,
Hasičský dům
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Oddíl šachistů je stále činný a letošní druhé kolo okresního přeboru druhé třídy ve
skupině A se konalo 26.11.2000 v místní Restauraci u Klesků.
Hrozenkovští sehráli mistrovské utkání s domácím Startem Lipta a porazili je
4 : 1. Našim se dařilo jen na první desce, kdy Karel Řezníček vyhrál nejdelší partii
dopoledne s V. Mikšem.

   

Šachisté



Tak jako v loňském roce i letos uspořádal Obecní úřad vánoční posezení
s důchodci. V příjemně vytopené místnosti u svátečně prostřených stolů se sešlo
víc než sto našich starších spoluobčanů. Letos pro ně připravily program děti ze
základní školy. Líbilo se vystoupení mažoretek, příjemně překvapil i nový dětský
pěvecký sbor.A když se k nim při zpěvu vánočních koled přidali jejich babičky a
dědečkové, mnozí se neubránili dojetí.
Po krátkém projevu starosty obce se o dobrou náladu postaral lidový vypravěč pan
Josef Hrtáň. K tanci i poslech hrála skupina Orfeus z Hovězí.
Jsme rádi,že jsme našim starším spoluobčanům umožnili vánoční setkání se svými
vrstevníky a věříme, že se v příštím roce ve zdraví sejdou zase.

Beseda s důchodci

Pro Liptálský zpravodaj napsala Věra Halová,
předsedkyně Komise pro občanské záležitosti.

    

Okresní úřad Vsetín – Státní archív Vsetín vydal v tomto roce publikaci autorů :
PhDr.Ladislava Baletky a Mgr.Zdeňka Pomkly Českoslovenští legionáři 19141920. Rodáci a občané okresu Vsetín. Je zde celou kapitolou zastoupena i naše
obec, tak jak se to podařilo autorům vypátrat.

Legionáři

Bělíček Tomáš, nar.10.3.1900 Liptál, bydl.: Liptál 235, rolník
italská legie,9.prapor
Čepila Jiří, nar.28.6.1878 Liptál, domovská obec Ublo,
zajat 23.8.1917, v italské legii od 19.4.1918, demobilizován 8.6.1920
Černota Antonín, nar.1.1.1895 Liptál, /Lhota u Vsetína/
v ruské legii od 3.6.1917, 2.pluk, kulometný oddíl, vojín
demobilizován 25.9.1920
Daňa Jan , nar.29.8.1887 /1888/ Liptál,
v ruské legii od 7.8.1918, 1.záložní pluk, vojín, později 12.pluk,
demobilizován 31.12.1920
Daňa Josef, nar. 15.7.1879 Liptál, bydl.Liptál 65, obchodník
v ruské legii od 27.4.1918, 9.pluk, vojín
později nemocniční vlak č.2, demobilizován 6.3.1920
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Dědek František, nar.25.3.1890, Liptál
ruská legie, 12. Pluk, 6. rota
Evják Josef, nar.6.2.1880 /1881/, Liptál
zemřel jako legionář 21.8.1918,
zajat 1.7.1916, v italské legii od 18.4.1918, 2.pluk, 2.rota, vojín
Frýdl Pavel, nar.4.7. /4.4./ 1894 Liptál
v ruské legii od 18.7.1917, záložní pluk, vojín,
demobilizován 22.9.1920 jak vojín 2. Pluku
Chmelař Karel, nar.6.10.1894 Liptál
zajat 22.7.1915, v italské legii od 21.8. /28.8./ 1917, 34.pluk, vojín
31.12.1919 převeden do čs.armády
Choděra Jaroslav, nar.18.6.1889 Liptál, domovská obec Bošín, /Nymburk/,
v ruské legii od 6.8.1917, štáb 1.divize, vojín, později zdravotní
vlak, demobilizován jako rotmistr 20.1.1921
Kleska Vladimír, nar. 8.6.1897 Liptál,
v ruské legii od 26.5.1917, 1.pluk, 6.rota,/záložní prapor/,vojín,
později poručík finanční správy, v r.1920 převelen k čs.armádě
Kovařík Tomáš,nar. 15.7.1888 Liptál,
v ruské legii od 14.8.1918, dělostřelecké sklady, vojín,
později desátník
Kubáň Rudolf, bydliště Liptál 291
ruská legie
Laštovica Pavel, nar.28.11.1893 Liptál,
v ruské legii od 17.4.1917, 3.pluk /záložní prapor/, vojín,
3.pluk, četař, demobilizován 23.11.1920
Londa Emil, padl jako ruský legionář
Matějů Josef, nar.22.3.1894 Liptál
zajat 1.3.1917, v italské legii od 30.8.1917, 32.pluk,desátník
Mrlina Karel, nar.22.11.1890 Liptál, bydl.Liptál 79, autodopravce a vlastník
obchodu se smíšeným zbožím,
v italské legii od 11.5.1918, zdravotnický oddíl, četař
zemřel 15.3.1970 Liptál
Mrnuštík Jan, nar.30.9. /30.10./ 1893 Liptál, bydl.New York /USA/,
ve francouzské legii od 7.3.1918, 21.pluk, vojín
demobilizován jako desátník 25.7.1919
Mrnuštík Josef, nar.10.3.1897 Vyškov, domovská obec Liptál
zajat 16.9.1916,v italské legii od 9.10.1917,34.pluk,3.rota,desátník
Mrnuštík Tomáš, nar.6.8.1883 Liptál, bydl.Liptál 24, zemřel 2.3.1956 Liptál
ruská legie, 8.pluk
Němeček Jan, nar.29.9.1893 Liptál
v ruské legii od 12.6.1917, 3.pluk, 11.rota, vojín
demobilizován jako četař 17.11.1920
Radílek Jan, nar.24.3.1875 /1876/ Liptál, domovská obec Pravčice /Kroměříž/,
v ruské legii od 15.8.1918, pracovní prapor, vojín
Řezník Pavel, nar.26.3.1888 Liptál /Hošťálková/, dom.obec Hošťálková
zajat 19.8.1917, v italské legii od 17.5.1918,
31.pluk, 6.rota, vojín
Smilek Jan, nar.14.3. /14.8./ 1886 Liptál, bydl.Liptál 240,
v ruské legii od 5.12.1918, strážní rota, později týlové zásobování
1.divize, vojín, zemřel 7.11.1921
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Škrabánek Karel, nar.4.11.1897 Liptál, bydl.Vsetín 775
zajat 20.8.1917, v italské legii od 5.10.1917
32.luk, 12.rota, vojín
Šťastný Josef, nar.31.1.1897 Liptál
zajat 19.8.1917, v italské legii od 25.4.1918, vojín
Šťastný Pavel, nar.5.5.1873 Liptál, dom. příslušnost Dolní Královice v Čechách,
po demobilizaci bydliště Bratislava
zajat 5.9.1914, ruská legie, 5.pluk, 5.rota, později štáb arm.sboru
Vychopeň Josef, nar.6.9.1896 Liptál
ruská legie, 7.pluk, 11.rota
Vychopeň Pavel, bydliště Liptál 59, krejčí
ruská legie
Lukáš Emil, nar. 5.1.1888 Liptál
v ruské legii od 31.8.1917, 8.pluk, pak 2.dělostřel.brigáda, vojín

Myslivecký rok 2000 byl ovlivněn poměrně silnou a dlouho trvající zimou, která
přes veškerou péči způsobila vysoké ztráty zejména u srnčí zvěře. Úhyn byl
zjištěn u 30 kusů srnčí zvěře, což ovlivnilo plánovanou výši odlovu. Tyto ztráty
přispěly k redukci srnčí zvěře, ale přesto při jasním sčítání bylo zjištěno, že
skutečné stavy jsou vyšší, a tak bylo k odlovu navrženo 78 kusů.
Suché jaro a později i léto způsobily, že zvěř se těžce vzpamatovávala po tuhé
zimě a její kondice a tělesná hmotnost byla slabá. Ovlivnilo to i odlov zvěře,
neboť teplé počasí bez sněhu trvalo téměř do konce roku a plán lovu srnčí zvěře se
podařilo splnit až na poslední chvíli.
Zvěř jelení se zdržovala v honitbě v letním období ve výši asi 5 kusů, pak však
odešla na říji a již se do honitby nevrátila.
Zvýšily se stavy dančí zvěře v Háji, podařilo se však ulovit pouze 2 kusy.
Po delší době se dařilo lépe i při odlovu černé zvěře – byl uloveno 5 kusů.
Z drobné zvěře bylo uloveno 10 zajíců, ze zvěře škodné 15 lišek a 9 kun. Celková
produkce zvěřiny činila 0,66 kg/ha honební plochy. Je to třetí nejvyšší produkce
za 8 let pronájmu nové honitby.
Pro přikrmování zvěře bylo spotřebováno : 75 q sena, 60 q ovsa, 5 q kukuřice,
40 q cukrové řepy, 2 q soli.
Dále bylo obhospodařováno 5 políček o výměře 2 ha, na nichž se pěstoval oves.
V dolansku / u Lopuníku / se objevila vzácná sova Výr velký, která zde i
zahnízdila.
V rámci kulturních akcí byl uspořádán zájezd pro členy MS a rodinné příslušníky
na Mezinárodní výstavu loveckých trofejí „Natura VIVA 2000“ v Lysé nad
Labem, kde MS Liptál vystavovalo 3 srnčí trofeje / z let 1990 a 1998 /, které
získaly bronzovou medaili, dále byla pořádána taneční zábava.
Naše řady se rozrostly o 3 nové myslivce, kteří úspěšně složili zkoušku
z myslivosti a zkoušku pro získání zbrojního průkazu skupiny C – k loveckým
účelům.
Příspěvek pana ing.Evjáka

Myslivci
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POLOŽKA
Daň závislá čin.– 20% okr.výnosu
- 10 % podle sídla plátce
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu obce
Daň z nemovitosti
Odvoz domovního odpadu
Správ.popl.- hrací automaty
Místní poplatky – psi
Znečištění ovzduší
Užívání veřejných prostranství
Dotace OkÚ Vsetín
Dotace na kulturu
Dotace na dopravní soutěž
Dotace ÚP na mzdu
Dotace na volby
Dotace na dopravu postiženým
Příspěvek na žáky
Sociální fond
Lesní hospodářství
Ostatní činnost v dopravě
Chodníky
Zimní údržba MK
Prodej, výkup pozemků
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství

PŘÍJMY
1 000 000
616 000
1 821 000
1 234 000
238 000
402 000
247 000
59 000
16 000
18 000
9 000
286 000
50 000
2 000
122 000
21 000
6 000
144 000
38 000
1 947 000

4 000
70 000

Skupinový vodovod:
Územní rozhodnutí VAK
Realizace stavby
Zadání – místní rozvody
Sdružení Syrákov
Mateřská škola
Školní jídelna při MŠ
Základní škola
Liptálské slavnosti
Dětský den
Letní kino
Ostatní činnost v kultuře
Beseda s důch., vítání občánků
Sociální dávky
Kulturní památky – zámek
Archivace materiálu
Využití volného času mládeže
Knihovna
Tělovýchova

VÝDAJE

Hospodaření obce

238 000
251 000

50 000
2 000
18 000
6 000
52 000
435 000
3 000
103 000
147 000
20 000
267 000
63 000

122 000
120 000
97 000
33 000
66 000
156 000
380 000
63 000
91 000
73 000
55 000
4 000

370 000
173 000
1 063 000
450 000
70 000
56 000
158 000
28 000
75 000
86 000
22 000
24 000
34 000
36 000
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Veřejné osvětlení
Ostatní služby MH
Čistírna
Nájem nebytových prostor
Bytovka čp. 433
16 Bj – penzión
Pohřebnictví, parkoviště
Plynofikace
Poplatky – SÚS
Poplatky – úvěr
Ostatní služby
Kotelny – audit.projekty
Inženýrská činnost,stavební dozor
Sdružení Vsacko
Půjčka na plynofikaci

23 000
351 000
65 000
166 000
10 000

5 599 000

Ochrana přírody
Obnova venkova
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo
Vnitřní správa
Splátka úroků KZ
Ostatní náhodné příjmy
Prodej majetku – bytovka
Ostatní prodej majetku
Proúčtování mezd 12/99
Proúčtování mezd 12/00
Převod zůstatku 1999
Splátka úvěru
Bankovní úrok, dividendy
Vratka za minulé období

12 000

58 000
0
19 000

Celkem

15 215 000

87 000
701 000
28 000
103 000
74 000
201 000

149 000
138 000
18 000
137 000
113 000
31 000
5 599 000
40 000
9 000
54 000
913 000
2 044 000
15 000

215 000
-151 000
0
- 450 000
9 000
70 000
15 235 000
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Narozeno :
16 dětí, z toho 11 chlapců, 5 dívek

Zemřelo :
7 občanů, z toho 3 muži, 4 ženy
Přihlášeno do obce:
21 občanů, z toho 11 mužů, 10 žen

Odhlášeno :
16 občanů, z toho 8 mužů,

    
Akce roku
V kulturním zařízení Obecního úřadu se v tomto roce pořádaly :
-

-

-

-

tři plesy – Rodičovský / SR při ZŠ /
- Valašský / FoS Lipta /
- Sportovní / TJ Start /
zábavy – dvakrát SDH Liptál
- jednou TJ Start
- Velikonoční / SR při ZŠ /
- Štěpánská / TJ Start /
jedenáctkrát bylo zařízení využito na soukromé akce občanů
Základní škola uspořádala – „Vyřazení deváťáků“
- Kolonu
- Mikulášskou besídku
Mateřská škola uspořádala Mikulášskou besídku
Výroční schůze uspořádalo – Honební společenstvo
- pracovníci obecních úřadů
dvakrát se zde konala veřejná schůze
jednou prodejní akce textilu
tradiční – Výstava při Liptálských slavnostech
- Beseda s důchodci
- Vánoční koncert

V kulturním areálu se konaly :
-

čtyři zábavy / TJ Start, SDH Liptál, Myslivci a Klub žen /
tři koncerty / Citrón, Tublatanka - Petr Vaculík
Apači,Kern - Čapčuch Kamil, NJ /
Mezinárodní dětský festival
Liptálské slavnosti
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Dobré sněhové podmínky byly jen do konce ledna, pak začalo pršet a všechen
sníh roztál. Během února kolísala teplota mírně pod bod mrazu, převažoval déšť a
9.3. byla první bouřka. Déšť pak vystřídalo mírné sněžení, ale počasí v dubnu
o velikonocích připomínalo spíše léto.Duben byl tak nejteplejším měsícem
od roku 1966.
Také květen a začátek června byl teplotně nadprůměrný, ale celkově lze červen
charakterizovat jako měsíc, kdy se rychle střídaly parní tropické dny s prudkým
ochlazením doprovázeným bouřkami. / Dne 22.6. byla naměřena teplota
34 stupňů a v době ochlazení klesaly teploty až na 2 stupně Celsia./
V červenci pak již bylo celkově chladněji a počasí až do října odpovídalo
průměru.
Konec roku však byl také teplý – až nezvykle.
Všechny dosavadní teplotní rekordy překonal listopad s průměrnou teplotou
7,8 stupňů / dřívější průměry – 3 stupně /.
Lidé museli ještě v prosinci sekat trávu, nosili z lesa houby a ozimé obilí vyrostlo
do nebývalých výšek.Příroda byla neobvykle dlouhým a teplým vegetačním
obdobím natolik zmatena, že se typicky jarní květy objevily na začátku prosince.
Nebylo vyjímkou setkat se s rozkvetlými petrklíči, fialkami nebo jabloní. Někteří
zahrádkáři se mohli potěšit z druhé sklizně jahod.
Jít do lesa „obhlédnout si vánoční stromeček“ a donést domů praváky
– to nepamatují ani ti nejstarší pamětníci !
Takže jsme se sněhu na vánoce nedočkali – jen deště.

Počasí
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Rekapitulace

1. Ekonomika státu
2. První volby do krajů
3. Přivítání nového roku a ohlédnutí zpět
4. Z historie místa, kde žijeme
5. 150 let od narození T.G.Masaryka
6. Nová vyhláška o odpadech
7. Plynofikace
8. Dětské folklórní dny
9. Liptálské slavnosti
10. Návštěva ministra Karla Březiny
11. 70.let SVPT Lipta
12. Transformace ZvŠI na DDSŠ
13. Akce učitelů a dětí ZŠ Liptál
14. Z mateřské školy
15. Veřejně prospěšné práce
16. Vítání občánků
17. Změny v ZO
18. Zámek
19. Soutěž hasičských družstev
20. Z historie hasičského sboru
21. Hasičská zbrojnice a hasičský dům
22. Šachisté
23. Beseda s důchodci
24. Legionáři
25. Myslivci
26. Hospodaření obce
27. Akce roku
28. Přehled obyvatel
29. Počasí

110.
110. –111.
111. –112.
112. –113.
113.
113.
114.
114. –115.
115.
116.
116.
117.
117. –118.
119. –120.
120.
120.
120.
120.
120. –121.
121. –123.
123.
124.
124.
124. –125.
125.
126. – 127.
128.
128.
129.

130

2001
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Úterý 11.září začalo jako krásný den a skončilo smutným soumrakem, který se
stal prvním večerem války s terorismem. Před devátou ráno onoho dne Američané
mohli v televizi sledovat, jak hoří první z dvojčat Světového obchodního centra.
Mnozí si mysleli, že do něj narazil nepozorný pilot malého letadla. Ale pak
přiletělo druhé letadlo, aby narazilo do druhé věže, a lidé u televizí viděli jiné lidi,
jak skáčou z výšky na zem. Třetí letadlo narazilo do Pentagonu, čtvrté se zřítilo,
když se unesení hrdinně postavili únoscům. New York a Washington vypadaly
jako ve stavu obležení. Na křižovatkách stály armádní vozy a muži v maskáčích.
Jinde se řadili tiše a spořádaně dárci krve.
Amerika byla tichá, oněmělá. Po otřesu jí změkla kolena, ale hodinu po hodině
opět sílila. Pak se dozvěděla, a s ní i otřesený svět, že je svědkem činu zaslepenců,
kteří nenávist maskují islámem. Šok se změnil v hněv, slabost v rozhodnost.
Tak onoho rána odstartovalo mnoho dějů, které změnily lidské osudy, chápání a
cenu věcí a které vyvrcholily válkou v Afgánistánu.
Hledání odpovědí na důvody atentátu přineslo znepokojivé zjištění : svět islámu
cítí nedůvěru k Západu, a ten mu oplácí často stejnou měrou.
Emoce a obvinění vzplály tak rychle, že připomněly tezi o „střetu civilizací“.

Válka s terorismem

Lidé se začali bát. Po atentátech se hrozbou stal antrax a potom chemické,
biologické i jaderné zbraně. Vlna antraxového šílenství obletěla kolem všech
poledníků. Ukázalo se, jak lze i jen panikou vyděsit celé státy, a zaměstnat tak půl
světa. Vypukla fobie z bílého prášku, která se přenesla do celého světa.
V USA do konce října zemřeli na antrax čtyři lidé.
U nás vyvrcholila 16.října preventivním podáním antibiotika jedné ženě v Liberci.
7.10. USA a Velká Británie letecky zaútočily na teroristická centra
v Afgánistánu a den na to začaly do bombardovaných oblastí shazovat
potravinové balíčky.
/ Česká vláda rozhodla o uvolnění tří vojenských jednotek pro spojenecké akce
v Afgánistánu nebo jinde na Středním východě./
Těsně před vánoci přiletěly do Afgánistánu první mírové jednotky a tak dobytím
Talibánu skončilo první tažení ve válce proti terorismu.
Ukázalo se však, že USA budou muset bojovat i s veřejným míněním na
Západě, kde část obyvatel nepochopila, že jde o skutečnou válku a začala stavět
bombardování na stejnou úroveň s útoky z 11.září.
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Plynofikace obce byla v tomto roce téměř dokončena.
Již v říjnu bylo zkolaudováno jedenáct kilometrů rozvodů. Jejich položení přišlo
na osm milionů korun. Čtyřicet procent nákladů zaplatil stát, zbytek obec.
Bylo zhotoveno celkem 303 přípojek, ale k odběru je dosud připojeno jen asi
60 domů, což je 20 procent. Podle dispozic, ke kterým se i naše obec před dvěma
roky zavázala SFŽP v Praze, je nutné, aby se k odběru připojilo 90 procent všech
přípojek, jinak hrozí nebezpečí vrácení nebo krácení poskytnuté dotace.
Tuto situaci zavinilo jistě i další zdražování plynu.
V návaznosti na celoplošnou plynofikaci obce bylo přistoupeno k plynofikaci
kotelen v základní škole, mateřské škole, na Obecním úřadě, zdravotním středisku
a v domě služeb. Po složitých osobních a administrativních jednáních v Praze se
nakonec podařilo vyřídit dotaci ve výši 1 059 000 Kč a návratnou finanční pomoc
ve výši 635 000 Kč. Zbylých 423 000 Kč musela obec zaplatit z vlastních zdrojů.

Plynofikace

    

I tato velká investiční akce, která má rozsah 72 milionů korun pro 7 obcí,
/ Liptál. Lhota, Jasenná, Lutonina, Ublo, Bratřejov, Všemina /
byla letos zahájena.
Pět stavebních firem zahájilo své práce ve všech obcích a do konce tohoto roku
prostavělo 35 milionů korun.
Po dokončení hlavního vodovodního řádu, za který naše obec zaplatí 14 milionů
korun, se v dalších letech přistoupí na budování místních rozvodů do všech částí
obce, kde je o kvalitní vodu ze Vsetína zájem.

Skupinový vodovod

    
V dnech 9. a 10.června proběhl v přírodním kulturním areálu v pořadí již
XIV.ročník přehlídky dětských souborů Mezinárodní folklorní festival
Dětské folklorní dny.
Kromě domácích Malúšat, Malé Lipty a mažoretek se představily soubory Ovečky
z Valašského Meziříčí, Malý Vizovjánek z Vizovic, Krušpánek z Velké Bystřice,
Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem, Břeclavánek z Břeclavi a zahraniční hosté
z Izraele a Lotyšska.
Nedělní program moderoval herec Jiří Krytinář.
Součástí celé akce byla dvoudenní soutěž „O liptálského ptáčka zpěváčka“.
„Zúčastnilo se jí sedmnáct interpretů a hlavním cílem byla prezentace nejlepších
zpěváčků z jednotlivých soborů,“uvedla programová vedoucí Mgr.Jarmila
Pírková.

XIV.Dětské
folklorní dny
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Letošní 32.ročník Liptálských slavností, proběhl ve dnech 22. až 27.srpna. Sjely
se na něj folklorní soubory ze čtyř světadílů a patřil k těm nejvydařenějším i díky
krásnému počasí a více než šesti tisícům diváků.
Vystoupení pětadvaceti souborů nejen od nás a Slovenska, ale také z Mexika,
Francie, Rakouska, Německa, Švédska, Alžíru, Nového Zélandu a Turecka
nenechalo nikoho odejít z hlediště. Největší aplaus publika si ale vysloužila
Švédská kráĺovská dechová hudba a bojové tance Maórů z Nového Zélandu.
Součástí slavností byly oslavy 640. výročí první písemné zmínky o obci Liptál a
100. výročí narození malíře a spisovatele Valašska, liptálského rodáka Jana
Kobzáně.

XXXII.Liptálské
slavnosti

Osada Liptál /Lupcal/ v údolí Rokytenky je poprvé zmiňována v roce 1361 jako
majetek cisterciánského kláštera ve Vizovicích.
Dne 16.3.1361, papežský dvůr v Avignonu jmenoval rozhodčí ve sporu mezi
cisterciánským klášterem Smilheim, neboli Smilův dům ve Vizovicích a pány ze
Šternberka, kteří bránili klášteru v klidném užívání několika vesnic, mezi jinými
na listině také vsi Lupcal.

640.let od první
zmínky o Liptálu

Obec se na výročí 640.let od první písemné zmínky o své existenci dlouho
připravovala a využila této příležitosti v rámci Liptálských slavností k tomu, aby
občanům představila nový znak a prapor.
Listinu a pověření k užívání znaku a praporu převzal pan starosta Miroslav
Vaculík již v roce 1997 a stále se čekalo na vhodnou příležitost, představit je naší
veřejnosti.
Slavnostní představení bylo zahájeno v kulturním areálu v sobotu večer před
hlavním programem za účasti předsedy výboru PS PČR Zdeňka Škromacha,
přednosty OkÚ Vsetín pana Miroslava Mírného a zástupců obou našich církví,
br.faráře Jaroslava Vody a br. Faráře Jiřího Orsága.
V neděli pak byl znak a prapor představen v obou kostelích.
Návrh znaku a praporu obce vytvořil heraldik Jiří Louda, který je mimo jiné i
autorem státního znaku České republiky.
Pro znak Liptálu zvolil stříbrný štít, ve kterém je červené srdce prostřelené šikmo
zdola zlatým šípem. V modré hlavě štítu jsou tři stříbrné květy zvonku. Tyto
heraldické znaky odpovídají historickým podkladům, které jsou o Liptálu známy.
Na obecní pečeti z 18. století je vyobrazeno srdce šikmo prostřelené šípem.
Není vyloučeno, že se srdcem souvisí i německé pojmenování obce Liebenthal =
údolí lásky. V hlavě štítu jsou pak tři zvonky, které charakterizují flóru okolí
Liptálu a podobné byly i na staré obecní pečeti.

Nový znak a prapor

Nejvýznamnější data z historie obce, Liptál včera a dnes ve fotografii, valašskou
výrobu, valašskou jizbu i ukázku současného bydlení v prezentaci místních firem
mohli návštěvníci spatřit na výstavě, která byla součástí Liptálských slavností,
v kulturním zařízení u Obecního úřadu.
Její součástí byla prezentace nové knihy „Jan Kobzáň“ vydaná u příležitosti
100.výročí narození valašského malíře a spisovatele a výstava o jeho životě a díle.
Velkou zásluhu na vydání tohoto díla má kromě autora Lubomíra Piperka, dcery
Jana Kobzáně Jany Dočekalové a vydavatele Břetislava Dadáka i starosta
Miroslav Vaculík, který celou akci organizoval a zajišťoval sponzory.

Výstava

Kniha
„Jan Kobzáň“
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Do roku 2001 jsme vstoupili se schváleným vyrovnaným rozpočtem, kde příjmy
i výdaje činily 14 766 000 Kč. Brzy se však začalo ukazovat, že zejména
s příjmovou částí to nebude tak jednoduché, jak jsme si na začátku představovali.
Příjmy měly nejvíce ovlivnit daně za státního rozpočtu, příjem z lesního
hospodářství a prodej učitelské bytovky. Daně přicházely velmi nepravidelně a
většinou v malých opožděných splátkách, těžba v lesích byla naplánována na jarní
a letní období, rovněž prodej bytovky se nepodařilo uskutečnit.
Z toho důvodu bylo třeba neustále sledovat vývoj na účtu v bance a tím
rozhodovat, které potřeby je nutné uspokojit co nejdříve a které později.
V průběhu roku se situace postupně zlepšovala a dá se říci, že i když došlo
v jednotlivých kapitolách k překročení některých výdajů, bylo to zase vyváženo
úsporami u jiných položek. Dá se tedy říci, že ke konci roku se podařilo dosáhnut
vyrovnaného rozpočtu, až na zmíněnou bytovku. Tím vznikla ztráta, ale obec má
připraven návrh, jak tuto situaci řešit.
Důležité je také upozornit, že obec nejen investuje, ale že i spoří pro ty co přijdou
po nás. Z toho důvodu bylo založeno u firmy CARION spoření na 3 částky
po 600 000 Kč, které bude možno v budoucnu využít na splácení úvěrů,
na investiční i neinvestiční akce apod.
Položka

Příjmy v tisících

Daň závislá činnost
Daň srážková
Daň z příjmu práv.osob
Daň z příjmu fyzických osob
Daň DPH
Odvoz domovního odpadu
Daň z nemovitosti
Daň z příjmu obce
Správ.popl. hrací autom.
Místní poplatky psi
Znečištění ovzduší
Poplatek za porušení ŽP
Užívání veřejného prostranství
Vstupné výstava
Dotace OkÚ Vsetín
Dotace na kulturu
Dotace ÚP na mzdu
Dotace na opravu
Dotace ŠÚ na ZŠ
Dotace ŠÚ na MŠ
Dotace knihy J.Kobzáň
Dotace na dopravní soutěž
Dotace knihovna internet
Příspěvek na žáky
Příspěvek na knihu
Sociální fond
Půjčka Baťa
Akcie
Lesní hospodářství

1 338
114
1 413
500
2 394
222
361
609
32
22
10
5
8
1
218
50
165
208
4 216
5
40
3
80
179
7
36
500
195
1 161

Výdaje v tisících

390
609

50
165
4 216
5
161
3
80
40
52

515
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Dotace zales.pozemku
Oprava místních komunikací
Zimní údržba M.K.
Prodej, výkup pozemku
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Skupinový vodovod :
Realizace stavby
Členský příspěvek Syrákov
Mateřská škola
Školní jídelna při MŠ
Základní škola
Liptálské slavnosti
Dětský den
Letní kino
Příspěvek na mládež folkloru
Beseda s důchodci,vít.občánků
Kultur.památky – zámek
Knihovna
Tělovýchova
Příspěvek na mládež Tv
Činnost registr.církví
Bytovka č. 433
Prodej majetku
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Plynofikace :
Inženýrská činnost
Vícepráce, přípojky
Plynofikace obce, úvěr
Kotelna OÚ, Dotace FŽP
Kotelna ZŠ, Dotace FŽP
Kotelna MŠ, Dotace FŽP
Kotelna – pošta
Úrok z úvěru za plyn
Projektová dokumentace
Ostatní služby plynofikace
Prodej knihy Kobzáň
Ostatní příjem
Ostatní služby MH
Čistírna
Ochrana přírody
Sociální výpomoc
16 Bj – penzion
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo, komise
Vnitřní správa
Sčítání lidu
Vrácení dotace za volby 2000
Trvalý peněžní fond
Nájem nebytových prostor
Ostatní nekapitál.příspěvky
Splátka úvěru
Úroky v bance, zal.účtu
Proúčtování mezd 2000
Ostatní členské příspěvky
Převod z lesů na účet obce

CELKEM

26

26
95
157

103
50

57
163

50
3

68
48
7

155
975
243

256
52
1 604
119
446
166
1 257
105
25
10
10
25
159
86
42
5
21
30
134
26
86
319
601
420
1 338
332
74
448
105
60

38
87
24
56
169

1

406
22
38
56
88
50
716
2 617
1
3
79

267
8
18
13
151
4
1 317

18 020

19 174
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Přestěhování mateřské školy do základní školy navrhovali někteří členové
Zastupitelstva obce, ale poněvadž nedokázali vždy odpovědět na vznesené dotazy,
vraceli jsme se k tomuto problému na několika veřejných zasedáních a do konce
roku ještě nebylo rozhodnuto.
Toto přestěhování byla jedna z variant na využití volného prostoru pavilonu
základní školy podle studie VÚT v Brně, a i když se zdála nejméně nákladná,
zpracovaný a velmi zjednodušený rozpočet přestavby nedovoloval zařazení do
rozpočtu obce na příští rok.
Většina členů Zastupitelstva obce také „neviděla“ ekonomický ani jiný přínos
okamžitého přestěhování mateřské školy vzhledem k nevyužití její uvolněné
budovy a velkým nákladům potřebným na přestavbu a úpravu nových prostor a
také zbudování nové zahrady.

Přestěhování MŠ do
ZŠ

Ze dne 29.2. na 1.3.2001 bylo provedeno celorepublikové sčítání domů, bytů a
obyvatelstva.
Výsledkem je počet obyvatel České republiky : 10 292 933,
a tyto výsledky mapující „osídlení“ v tomto období v naší obci:

Sčítání domů, bytů
a obyvatel

Počet obyvatel celkem :
Muži
Ženy
Věková struktura:
Děti 0 - 14 let:
Muži 15 – 59 let:
Ženy 15 – 59 let:
Muži nad 60 let:
Ženy nad 60 let:

1 413
700
713

260
433
414
131
175

Ekonomická aktivita:
Pracující muži:
Pracující ženy:
Celkem pracující:
Z pracujících pracoviště v jiné obci ČR:

331
235
566
368

Národnost : Česká:
1316
Moravská
83
Slovenská
8
ostatní a nezjištěná
6
Náboženské vyznání:

bez vyznání :
314
věřící celkem :
1 001
nezjištěno :
98
Církev římskokatolická
228
Českobratrská církev evangelická: 721
Ostatní
52
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Domovní a bytový fond :
Domů celkem:
465
Trvale obydlené:
378
Z toho rodinné domky:
369
Neobydlené.
87
Byty celkem.
523
Trvale obydlené:
450
Neobydlené:
73
Neobydlenost z důvodu:
- přechodně:
7
- k rekreaci:
4
- nezůsobilé k bydlení: 2
Čerpáno z publikace „Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 –
Zlínský kraj, okres Vsetín“,vydal Český statistický úřad, 30.7.2001

    

Na základě zákona o veřejném přístupu k informacím zřídil Obecní úřad v naší
obci informační středisko. Je v prostorách domu č.43 /za Řeznictvím u Hrušků/ a
občané si zde mohou koupit různý propagační materiál, pytle na tříděný odpad,
provádět zde různé platby a informovat se o kulturním dění v obci.
Postupně bude činnost střediska rozšiřována o další služby pro občany jako je
kopírování, fax, internet apod.

Informační
středisko

    

Od 1.7.2001 jsme přešli na nový způsob likvidace domovního odpadu systémem
třídění do pytlů a jejich svážením Fy Joga Luhačovice. Občané obdrželi první
sadu pytlů zdarma /cena sady je asi 120,-kč/ a svoz byl prováděn podle určeného
harmonogramu. Klasické popelnice byly vyváženy 1x za 14 dnů.
Na konci roku schválilo Zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku o systému
shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci, dále obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem, která vejde v platnost od příštího roku.
Výše poplatku byla stanovena takto :
250,-Kč za každou fyzickou osobu/rok, která má v obci trvalý pobyt
250,-Kč za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Likvidace
domovního odpadu
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První větší akcí, kterou děti v mateřské škole prožívaly s velkým nadšením a
radostí, byl karnevalový týden. Jeho vyvrcholením byl společný karneval ve
vyzdobené tělocvičně s pohádkou O Budulínkovi, kterou zahrály paní učitelky a
soutěžemi.
Dalším „zastavením“ při plnění tradičních akcí mateřské školy byla „Jarní
besídka“ v kulturním zařízení obecního úřadu.
Vynášením Moreny předvedly děti loučení se zimou a přivítaly jaro. K jaru patří
mláďata, a tak následovala pohádka I.oddělení „O koťátku, které zapomnělo
mňoukat“. Pak se rozproudila správná trhovnická nálada a děti II.oddělení zavedly
diváky svým scénickým vystoupením na pravý vesnický jarmark s ukázkou
řemesel a výrobků. Vyvrcholením besídky však byla soutěž maminek
o nejkrásnější velikonoční vajíčko.
V posledním květnovém týdnu proběhla v mateřské škole malá Olympiáda.
Děti rozdělené do tří věkových kategorií denně soutěžily ve dvou připravených
disciplínách, výsledky se zapisovaly do tabulek a každý den byli na stupních
vítězů odměňováni nejlepší sportovci. Závěr a zhodnocení celého týdne bylo
provedeno při oslavě dětského dne na zahradě a děti si kromě medailí a diplomů
odnesly i krásné zážitky ze sportování spolu s rodiči.

Z mateřské školy

„ V čas adventu bychom se měli umět zastavit a zpříjemnit si toto období, pro
které je příznačný spíše shon a spěch.
V naší mateřské škole proběhla akce, kterou jsme nazvali „Adventní spirála“.Měla
jsem možnost být poprvé přítomna a řeknu vám, pro mě se čas opravdu zastavil a
ona chvíle se mi navždy zapsala do paměti, ale především do srdce.
Všechny přítomné děti si nejdříve vyslechly biblický vánoční příběh a potom
přišlo něco, co i ty největší živáčky upoutalo a tak nějak povzneslo do tajemna.
Tichá melodie vánoční hudby, přítmí a zapálené světýlko navodilo nepopsatelně
krásnou atmosféru. Děti si jednotlivě, po spirálové cestičce z chvojí přicházely
zapálit svoje světýlko a pak je se zvláštním klidem a vážností ukládaly na předem
určené místo na spirále.
V tu chvíli mě napadala stále stejná myšlenka.“Co asi každý ten človíček prožívá,
na co myslí?“Zdálo se mi, že každá dětská osůbka se proměnila ve velkou
osobnost se zvláštním posláním, každý byl v tu chvíli sám za sebe.
Už dlouho jsem neměla možnost prožít něco tak úžasně emotivního, něco, co si
navždy uchovám ve vzpomínkách.“
Úryvek z článku Adventní spirála, uvedený v „Liptálském zpravodaji“.
Autorem je Pavla Martinásková, učitelka mateřské školy, která nastoupila po paní
Válkové Dagmar /odešla do starobního důchodu/.
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V rámci mezinárodního projektu SOCRATES navštívili 4.června tohoto roku
učitelé partnerských škol z italského Grosseta a anglické vesničky Wickwar naši
základní školu, aby porovnali vzdělávací systémy , vyměnili si názory a
zkušenosti.
Po dopolední prohlídce školy se hosté účastnili výuky a besedovali s dětmi.
Odpolední program zajišťovali především žáci druhého stupně. Šesťáci zahráli
pohádku O Sněhurce, osmá třída si připravila pohádku O Popelce a deváťáci
překvapili Červenou Karkulkou. Paní učitelky z Anglie všemu dobře rozuměly,
neboť žáci předvedli nejen dobré herecké výkony, ale i jejich angličtina byla
srozumitelná. Také konferenciéři prováděli programem dvojjazyčně. Přestávky
mezi pohádkami zpestřily svým vystoupením obě skupiny mažoretek a anglické
i české písně v podání dětského pěveckého sboru.
Hosté měli možnost navštívit i mateřskou školu a dětský domov.
Společně ochutnali tradiční česká jídla, která připravily naše paní kuchařky a
ke kávě nechyběly ani frgály.
Všichni byli překvapeni velkými třídami /ty jejich jsou mnohem menší/,
výzdobou a čistotou prostředí ve všech našich zařízeních /v jejich školách nemají
šatny, děti se nepřezouvají/. Učitelé našich partnerských škol neznají pojem
kabinet, nemají tedy místo, kde by si shromažďovali pomůcky a připravovali se
na výuku. Na svých školách zrušili požadavek vstát při příchodu návštěvy do třídy
stejně jako zvonění oznamující zahájení či ukončení hodiny.
Nezapomenutelnou pro ně byla pravděpodobně i návštěva rožnovského skanzenu
a nešetřili ani obdivem ke krásné valašské krajině.
Již teď je jisté, že budeme v projektu pokračovat, neboť děti tak mají možnost
uplatnit v praxi to, co se v angličtině naučily, a možná své přátele budou moci
také navštívit.

Ze základní školy

/Z článku v Liptálském zpravodaji, který napsala Věra Halová, ředitelka ZŠ./
Součástí projektu SOCRATES je i Halloween party, která byla na základní škole
uspořádána již po druhé.
Děti nazdobily dýně, připravily masky, program plný soutěží a zábavy připravila
paní učitelka Zajícová spolu s kolegy a paní kuchařky zhotovily dorty ve tvaru
dýní. Tak se oslava opět podařila.

I když jsou naše děti v mezinárodních výzkumech hodnoceny velmi kladně po
stránce kvantity vědomostí, naše současné školy jsou často označovány jako školy
tradiční, protože při vyučování převládá výklad učitele, velmi často je vznášen
požadavek na doslovné zapamatování učiva a převažuje používání tabule. Učivo
bývá žákům diktováno do sešitů, výuka je stereotypní a žáci chodí do školy
neradi.
Z toho je patrné, že naše školy potřebují změnu, aby děti nebyly přetěžovány
množstvím informací, které si musí pamětně osvojit. Spíše by se měly naučit tyto
informace vyhledávat a pracovat s nimi, umět je předávat a spolupracovat při
řešení problému, pomáhat si navzájem.
V naší základní škole již v 1. a 3. třídě uplatňují paní učitelky při vyučování
daltonské prvky, kdy dětem zadají práci, vysvětlí způsob, jak postupovat a dále
děti pracují podle určených pravidel. Pracovat tímto způsobem se snaží i učitelé
jiných tříd.

Vyučování s prvky
Daltonu
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Všichni občané naší obce mohou každý pátek odpoledne navštívit obecní
knihovnu v budově základní školy, kterou již řadu let vede pan učitel Marek.
Kromě velkého výběru knih zde mají k dispozici za mírný poplatek i počítač
s tiskárnou a internetem.

Obecní knihovna

    
V neděli 25.11.2001 se uskutečnilo na Obecním úřadě slavnostní vítání občánků.
Zúčastnili se ho tito rodiče se svými dětmi :

Vítání občánků

Ovčačíková Romana, Kolínek Petr se synem Petrem Kolínkem
Kováčová Miroslava, Kováč Ladislav s dcerou Michaelou
Bařinová Karla, Bařina Petr se synem Petrem
Kuropatová Jindřiška, Kuropata Pavel s dcerou Kateřinou.
Ostatní rodiče se pro nemoc dětí nedostavili.

    
V sobotu 1.12.2001 se uskutečnila již třetí Mikulášská jízda, která po tradičním
absolvování objednaných návštěv po celé obci ukončila svou cestu v kulturním
zařízení na předvánoční besedě s důchodci a postarala se tak o pěkný zážitek
našich starších spoluobčanů.
Je dobře, že se tato pěkná tradice díky paní Janě Vráblíkové a členům valašského
kroužku oživila v tak pěkném provedení a naši obyvatelé se určitě alespoň z okna
rádi podívají na koňský potah s Mikulášem, vozem plným andělů i čertů a
samozřejmě ještě bohatým doprovodem.

Mikulášská jízda

    

V sobotu 1.12.2001 uspořádali členové Komise pro občanské záležitosti
v kulturním zařízení obecního úřadu tradiční předvánoční besedu pro důchodce.
V programu vystoupily mažoretky a pěvecký sbor základní školy,
o dobrou náladu se postaralo hudební trio Revizorka, výše uvedená návštěva
Mikuláše a samozřejmě i tradiční dobré občerstvení.
V tomto roce kromě uvedených akcí uskutečnili členové Komise pro občanské
záležitosti 75 návštěv s potravinovými balíčky u příležitosti životního jubilea
/70,75,80…let/, poslali 24 blahopřání /60 a 65 let/ a všem ženám důchodkyním
donesli květinu k Svátku matek.

Beseda s důchodci
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Folklórní sdružení /FoS/ Lipta Liptál uspořádalo v neděli 9.prosince 2001
v kulturním zařízení Vánoční koncert.
Učinkoval v něm jako host Malý Vizovjánek a všechny čtyři skupiny FoS Lipta
Liptál. Doprovázela je Cimbálová muzika Rudolfa Magdona ze Vsetína.
Znovu jsme si mohli připomenout a oživit staré valašské vánoční tradice,
to krásné vánoční poselství narození Jezulátka a povznést se touto vánoční
atmosférou, kterou se zde podařilo vykouzlit.

Vánoční koncert

    

Do naší obce se asi v polovině roku přistěhovala paní Salisová s rodinou, neboť
koupila budovy ústředí Lipty. Zbudovala si zde byt a již při Liptálských
slavnostech otevřela novou restauraci „Salis“/v původních prostorách Konzumu/.
V bývalé prodejně Lipty ponechala prodej denního tisku, drogerie a doplnila
prodej potravin.
Myslím, že hodně obyvatel toto uvítalo, neboť v restauraci U Klesků se již vařit
přestalo. Přibylo taky kulturní prostředí k posezení s přáteli i s rodinou.

Nová restaurace

    

V tomto roce se v kulturním zařízení obecního úřadu pořádaly :

Akce roku

3 plesy – rodičovský, valašský a hasičský,
3 zábavy – SHD Liptál, pouťová /TJ Start/, štěpánská TJ Start/.
program Varieté Brno
besídka mateřské školy
vyřazení deváťáků ZŠ
karneval pro děti /SR při ZŠ/
a pět soukromých akcí občanů.
V kulturním areálu se konaly :
2 zábavy pořádané paní Juřičkovou Zdenkou / Kosovci, Power 5/
2 koncerty pořádané panem Petrem Vaculíkem / Metelinda, Big beat Fest/
zábava pořádaná místním sdružením myslivců /Kosovci/
Dětské folklorní dny a Liptálské slavnosti.
V letním období provozovalo SVPT Lipta letní kino
a pan Petr Vaculík výčepní stánek v kulturním areálu.
Na Nový rok se opět tradičně sešli občané před Obecním úřadem k jeho
slavnostnímu přivítání a oslavě ohňostrojem.
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V roce 2001 se narodilo 7 dětí,
z toho 4 chlapci, 3 dívky.
Zemřelo 14 občanů.
/ 16 mužů, 5 žen /

Do obce se přihlásilo 30 občanů /16 mužů, 14 žen /.
odhlásilo se 16 občanů / 7 mužů, 9 žen /.
Uspořádáno bylo 6 sňatků / 4 občanské, 2 církevní /.
Proběhl 1 rozvod.

    

Dne 29.12.2001 oslavili 50 let společného života
manželé Jaroslav a Ludmila Vaculíkovi z Liptálu č.p. 280.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších společných let jim popřál pan starosta
s členkou Komise pro občanské záležitosti po slavnostním obřadu ve sborovém
sále evangelického kostela.

V tomto roce byla zvýšená pozornost věnována myslivecké péči o zvěř. Tou se
rozumí činnost směřující jak k ochraně zvěře, tak i k zabezpečení a zlepšení jejich
životních podmínek, k úpravě početního stavu zvěře a zlepšení jejího kvalitního
stavu.
Péče o udržení normovaných stavů zvěře se nedaří udržet u bažantů a zajíců,
podstatně vyšší jsou u srnčí zvěře. V tomto roce se podařilo zastavit pokles
hmotnosti srnčí zvěře a zvýšeným odstřelem provést její redukci.
Zlepšování životního prostředí zvěře je v našich podmínkách ovlivňováno
zřizováním políček pro zvěř. V tomto roce bylo obděláváno osm políček
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o celkové výměře 2,7 ha. Byla oseta ovsem. Obdělání políček bylo zajištěno
většinou mechanismy myslivců.
Péče o zvěř přikrmováním v době nouze byla prováděna odpovědně. Spotřeba
krmiv byla následující : seno 65q, kukuřice 5q, řepa 40q, sůl 2q.
Péče o zdravotní stav zvěře spočívala u srnčí zvěře v provedení ozdravné akce
použitím léčiva proti vnitřním a vnějším parazitům, dvakrát během roku byla
provedena orální vakcinace lišek kladením návnad proti vzteklině. Ulovená černá
zvěř byla vyšetřena na svalovce a mor prasat.
Ochrana zvěře před negativními vlivy spočívala ve zlepšení spolupráce při sečení
pícnin, kdy dochází ke značným ztrátám na srnčatech , ve větší důslednosti při
hubení zvířat škodících myslivosti – pytlačících psů a koček a v pokračování
v důsledném hubení lišek a kun.
Péče o genetickou kvalitu srnčí zvěře spočívala ve snaze redukovat početní stavy
této zvěře i v úpravě poměru pohlaví 1:1 a zlepšení provádění průběrního odstřelu
zejména u srn a srnčat.
Odlov zvěře byl následující . 86 ks srnčí zvěře, 3 ks dančí zvěře, 10 ks černé
zvěře, 1 zajíc / odlov byl po prvním neúspěšném honu zastaven /, 13 lišek a
10 kun.
Členská základna byla rozšířena o dva členy. Počet mysliveckých zařízení zůstal
beze změny.
Zprávu napsal ing Jan Evják

    

Od začátku roku 2001 byla zima velmi mírná a teploty vystupovaly občas nad
nulu. V první polovině února již nebyl žádný sníh a jasné počasí připomínalo spíš
jaro. V druhé polovině se začalo mírně ochlazovat a velký vítr přinesl 22.2.2001
sněhovou kalamitu s teplotami –18 stupňů C. Ani tento sníh ale dlouho nevydržel
a v polovině března bylo již počasí opět jarní. Na velikonoce, v polovině dubna
ale napadlo větší množství sněhu a teplota klesla pod bod mrazu. Proměnlivé,
aprílové počasí se však projevilo a již koncem měsíce připomínaly teplé letní
večery léto /až 14 stupňů C/.
Opravdu však přišlo léto až o prodlouženém víkendu na počátku července a tato
vlna veder byla brzy vystřídána přeháňkovým počasím. Druhá vlna vyvrcholila
15.července nejvyššími teplotami až 33 stupňů C. Následovaly vydatné bouřky a
od 17.7. vytrvalý déšť, který způsobil zvýšení vodních toků /za jeden den napršelo
na Vsetíně 54 mm srážek/ a místy docházelo i k záplavám, neboť toto počasí
vydrželo až do konce měsíce.
Na území naší vesnice způsobilo množství srážek také problémy a k největším se
řadí vymleté břehy potoků / u Zedníků, u Matonohů aj./, odplavené splávky
/u Zedníků aj./, prohloubené nebo naopak zanesené toky přítoků, narušené skruže
/např.pod cestou u Michálků / a zanesené příkopy podél cest.
Teplotně však nebyl červenec podprůměrný, i když při zhodnocení srážek jsou
hodnoty o 140 procent nad průměrem.
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Na Vsetíně se tyto mimořádné srážky /256 mm/ řadí na 3. místo za červenec 1997
/393 mm/.
V srpnu převažovalo letní tropické počasí. Jen na začátku měsíce ho pokazila
větrná bouře, která na mnoha místech okresu / silou vichřice až kolem 100 km/h/
porazila stromy, a také padaly velké ledové kroupy / v oblasti Milulůvky a
Jablůnky až ve velikosti slepičích vajec/.
Během celého září hodně pršelo a den 4.10. byl prohlášen za nejteplejší den za
posledních 70 let.
Toto počasí bylo velmi příznivé pro růst hub a ty rostly opravdu v nevídaném
množství a i na nečekaných místech.
Podle mykologů mělo pozitivní vliv na velkou úrodu i snižující se znečišťování
životního prostředí.
„Martin přijel na bílém koni“ letos o dva dny dříve, ale první souvislá sněhová
pokrývka byla až od 24.11. a sníh pak vydržel až do konce roku.
Před vánočními svátky pak připadlo takové množství sněhu, že u domů u silnice
nebylo přes odhrnuté bariéry sněhu téměř vidět okna.
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Rekapitulace :

1. Válka s terorismem
2. Plynofikace
3. Skupinový vodovod
4. Dětské folklórní dny
5. XXXII. Liptalské slavnosti
6. 640 let od první zmínky o Liptále
7. Nový znak a prapor
8. Výstava
9. Kniha „Jan Kobzáň“
10. Hospodaření obce, rozpočet
11. Přestěhování MŠ do ZŠ
12. Sčítání domů, bytů a obyvatel
13. Informační středisko
14. Likvidace domovního odpadu
15. Z mateřské školy
16. Ze ZŠ, vyučování s prvky Daltonu
17. Vítání občánků
18. Mikulášská jízda
19. Beseda s důchodci
20. Vánoční koncert
21. Nová restaurace
22. Akce roku
23. Narození, úmrtí aj.
24. Zlatá svatba
25. Myslivci
26. Počasí
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